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Inleiding

Geachte collega,

Op 15 en 16 november 2018 zullen de 24e Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen plaatsvinden in 
Congrescentrum Papendal in Arnhem. Verschillende onderwerpen voor de dagelijkse praktijk zullen aan  
de orde komen waarbij we vergeleken met vorige jaren, bij elke sessie meer tijd hebben ingepland voor de  
discussie. Er zal een keynote lecture komen over de “practice changing” onderzoek bij het  mammacarcinoom.
Ook zal aandacht besteed worden aan het nieuwe kwaliteitskader palliatieve zorg. Afgelopen week kregen de 
participerende centra het nieuws van aanpassing van de  inclusiecriteria voor de CPCT-02 studie. De nieuwe 
”Principal Investigator” van deze studie, Martijn Lolkema zal u informeren over de stand van zaken en vooral  
over de eerste studieresultaten van deze studie die nu al geleid heeft tot de grootste database ter wereld  
met “whole genome sequencing data” van metastases en uitkomsten van behandeling. De jonge collegae 
kunnen opnieuw wedijveren voor de Proefschriftprijs en de Pieter De Mulder Award. Gezien het succes van de 
Pieter De Mulder Award, is besloten het prijsbedrag verbonden aan deze prijs fors te verhogen naar 15.000 €  
en de duur die doorgebracht mag worden in het buitenland te verlengen. De vrijdag zal worden afgesloten met 
een bijzonder onderwerp, namelijk E-nose. 
Kortom een gevarieerd programma voor de dagelijkse praktijk voor de perifere en academische artsen betrokken 
bij de oncologische zorg.
We hopen u allen weer in grote getale te mogen verwelkomen!

Namens de programmacommissie voorzitter,
Sjoerd Hovenga

PIETER DE MULDER AWARD 2018
De voordracht van kandidaten voor de Pieter de Mulder 
Award 2018 is van start gegaan. 
De maximale bijdrage hiervoor is 15.000 euro, mede
mogelijk gemaakt door Pfizer.
Kandidaten kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2018
worden voorgedragen via www.nvmodagen.nl of 
www.nvmo.org/nvmo/nvmo-prijzen
De randvoorwaarden voor toekenning van de award zijn 
ook op  www.nvmo.org te raadplegen. 

Programmacommissie
Ruud Blankenburgh 
Veronique Cocquyt
Jacques De Grève 
Winald Gerritsen 
Hanneke van Laarhoven 

Sabine Linn 
Johanneke Portielje 
Patrick Schöffski 
Carolien Schröder 
Ester Siemerink

Maak het immuunsysteem 
sterker dan de tumor
Maak het immuunsysteem 
sterker dan de tumor
Maak het immuunsysteem 
sterker dan de tumor
Maak het immuunsysteem 

Op eigen kracht
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Programma
(14) 15-16 november 2018, Papendal, Arnhem

WOENSDAG 14 november 2018 - onderwijsmiddag- en avond voor de jNVMO

14.00 Ontvangst met lunch
 

14.30 Melanomen
 Astrid van der Veldt, Erasmus MC
 
16.00 Pauze

 

 16.15 Gynaecologische tumoren
 Anneke Westermann, Amsterdam UMC
 
17.45 Diner
 
19.30 Geriatrische oncologie
 Johanneke Portielje, HagaZiekenhuis/LUMC

 

DONDERDAG 15 november 2018

09.55 Opening door voorzitter congrescommissie
 
10.00 - 11.30 Mammacarcinoom (nieuwe richtlijn 2017/2018)
 Voorzitters: Johanneke Portielje, HagaZiekenhuis/LUMC + Delfine Hallaert
10.00 Neoadjuvante therapie in borstkanker, precisie therapie
 Judith Kroep, LUMC
10.30 Locoregionale behandeling mammacarcinoom; de weg naar Rome
 Jos Merkus, HagaZiekenhuis
11.00  Ki67 voor risicostratificatie ER positief mammacarcinoom:  

zijn we klaar voor klinische implementatie?
 Bert van der Vegt, UMCG
 
11.30 Koffie-thee pauze
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XTANDI, een 1e lijns optie bij mCRPC#, na progressie op ADT1-4

# gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker  |  voor productinformatie, zie elders in deze uitgave

behandelt wat er echt toe doet in mCRPC#

Focus op het leven, 
niet op zijn ziekte
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Programma

VRIJDAG 16 november 2018
 
08.00 - 09.45 Ledenvergadering NVMO
 
10.00 - 11.00 Palliatieve zorg anno 2018
  Voorzitters: Ruud Blankenburgh, Röpcke Zweers Ziekenhuis + Lidian Neurink 
10.00 Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland - Van papier naar praktijk
 Joep Douma, IKNL
10.30 Kwaliteitskader Palliatieve Zorg, en nu?
 An Reyners, UMCG
 
11.00 - 11.30 Key Note lecture
11.00 “Current and future options for the medical treatment of metastatic renal cell carcinoma”
 Viktor Grünwald, Medizinische Hochschule Hannover, Duitsland
 
11.30 Koffie- thee pauze

 

 Nieuwe ontwikkelingen 
  Voorzitters: Jacques De Grève, voorzitter BSMO & Haiko Bloemendal, voorzitter NVMO
12.00 Pieter De Mulder prijs 
12.15 2 winnaars van het “Oncologieproefschrift van het jaar”
 
12.45 Lunchpauze

 

13.45 - 15.15 Tractus digestivus
13.45 Wat zijn in 2018 de behandelopties bij het pancreascarcinoom ?
 Olivier Busch, Amsterdam UMC / DPCG
14.15 Immunotherapie voor slokdarm/maagkanker: werkt dat?
 Hanneke van Laarhoven, Amsterdam UMC
14.45 The E-nose detecteren van kankersoorten van de tractus digestives
 Andre Elands, The E-nose company
 
15.15 Sluiting door voorzitter NVMO

 

12.00 - 13.00 Immunotherapie
 Voorzitter: Winald Gerritsen, Radboudumc
12.00  Is PD-L1 immuunhistochemie de beste selectie van patiënten voor immunotherapie bij het  

niet-kleincellig longcarcinoom?
 Erik Thunnissen, Amsterdam UMC
12.30 Immunotherapie en Endocrinologie; het belang van een goede organisatie van zorg
 Gerrit  van den Berg, UMCG
 
13.00 Lunchpauze

 

14.00 - 15.40 Onderzoek van eigen bodem & Nieuwe ontwikkelingen
 Voorzitters: Jacques De Grève, voorzitter BSMO & Haiko Bloemendal, voorzitter NVMO
14.00 Muismodellen me PhAc-ALGP-doxorubicin, een enzyme-geactiveerd anthracycline-prodrug
 Jasmien Cornillie, UZ Leuven
14.20 Lichaamssamenstelling als tool voor behandelstrategie?’
 Sophie Kurk, UMCU
14.40 TBA
 Rico Bense, UMCG
15.00  Het Center for Personalized Cancer Treatment: een voorbeeld van succesvolle Nederlandse 

samenwerking.
 Martijn Lolkema, Erasmus MC
 
15.40 Koffie-thee pauze

 

16.30 - 17.30 Key Note lecture
 Voorzitters: Ester Siemerink, ZGT + Daan Knapen
16.30 Implications of increasing subgroups within the breast cancer field
 Otto Metzger, Dana-Farber Cancer Institute, USA
 
17.30 Aperitief  

18.30 Diner
 

Programma



Algemene informatie

Datum
jNVMO onderwijsmiddag en -avond –
Woensdag 14 november 2018 

Oncologiedagen –
Donderdag 15 en vrijdag 16 november 2018

Locatie
Hotel Papendal, Papendallaan 3
6816 VD Arnhem, Tel. +31 (0)26 - 483 79 11
www.papendal.nl

Inschrijving
U kunt zich via www.nvmodagen.nl of de 
congreskalender op www.congresscare.com inschrijven. 
Inschrijvers tot 29 september 2018 ontvangen korting 
op het inschrijftarief. Deelnemers die zich hebben 
ingeschreven vóór maandag 5 november ontvangen hun 
toegangsbadge voorafgaand aan het congres.

Hotelaccommodatie
Er is mogelijkheid om in Hotel Papendal te overnachten. 
Tijdens uw online registratie kunt u een hotelkamer 
reserveren.

Kosten 
(incl. programma- abstractboek, pauzes en lunches)
  t/m 28 sept.  vanaf 29 sept. 
Medisch specialist EUR 265 EUR 315
AIOS / ANIOS EUR 145 EUR 195

Specialist EUR 175
Aios/Anios EUR 145

Aios en Anios dienen een verklaring van hun opleider/
werkgever te sturen naar
registrations@congresscare.com

Kosten diner (donderdagavond 15 november): EUR 55

Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór  
21 september 2018 vindt restitutie plaats onder 
aftrek van EUR 35 administratiekosten. Na deze 
datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Betaling
Uitsluitend door middel van het afgeven van een 
eenmalige incassomachtiging of via iDEAL

WE BELIEVE 

THE MOST 

POWERFUL 

AGENT IN 

CANCER 

THERAPY 

IS STILL 

A HUMAN 

BEING.
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Accreditatie
De Belgische Vereniging voor Medische Oncologie (BSMO) zal zorgdragen voor accreditatie in België. 
“Oncology days for the Netherlands and Belgium 2018” has been accredited with 9 ESMO-MORA Category 1 points.

Accreditatie is toegekend door don 15/11/2018 vrij 16 /11/2018 
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 5 punten 4 punten 
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) 5 punten 4 punten
Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers 5 punten 4 punten
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) 6 punten 4 punten

Voor alle overige informatie:

Congress Care      

   

Postbus 440 , 5201 AK ’s-Hertogenbosch, Nederland
Tel +31 (0)73 - 690 14 15 info@congresscare.com / www.congresscare.com



Kisqali in combinatie met een aromataseremmer is geïndiceerd als 1ste lijns endocriene 
therapie voor de behandeling van postmenopauzale vrouwen met HR+, HER2- aBC*. 
Kisqali laat voor deze indicatie een mediane PFS van 25,3 maanden zien.2

Zoals elk geneesmiddel heeft Kisqali ook bijwerkingen.
De meest voorkomende zijn neutropenie, leukopenie,
afwijkende leverfunctietests.

* hormoonreceptorpositieve,humane epidermale-groeifactorreceptor 
2-negatieve lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker.

Productinformatie en referenties elders in deze uitgave. Geen tijd te verliezen, alleen te winnen
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KISQALI®, DE NIEUWE CDK4/6 REMMER

WAAR JE NIET MEE WACHT

NU VERGOED!

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Productinformatie elders in deze uitgave.

IBRANCE is geïndiceerd voor de behandeling van HR+/HER2- lokaal gevorderde of  
gemetastaseerde borstkanker:
• in combinatie met een aromataseremmer
• in combinatie met fulvestrant bij vrouwen die al endocriene therapie hebben ondergaan
Bij pre- of perimenopauzale vrouwen dient de endocriene therapie te worden  
gecombineerd met een LHRH-agonist

PP-IBR-NLD-0240

IBRANCE + aromataseremmer en IBRANCE + fulvestrant1

BUNDEL DE KRACHTEN,
VERANDER DE UITKOMST

IBRANCE bij HR+/HER2- mBC:

Eenvoudig toepasbaar1

Beheersbaar bijwerkingenprofiel 

en behoud kwaliteit van leven1,4,5,6

Effectief vanaf de eerste lijn1,2,3
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   Positief 
advies CieBOM1

Shire Netherlands B.V.
Strawinskylaan 481
1077 XX Amsterdam. Tel: +31 20 364 00 74

Referenties
1. NVMO-Commissie BOM; Medische Oncologie juni 2017
2. SmPC Onivyde, versie oktober 2016: www.ema.europe.eu

Productinformatie elders in deze uitgave. C-APROM/NL//0299 Datum van goedkeuring: februari 2018

*

ONIVYDE®, gepegyleerd liposomaal irinotecan.

bij gemetastaseerd pancreascarcinoom.

ONIVYDE® is geïndiceerd voor de behandeling, in combinatie met 5-fl uorouracil (5-FU) en leucovorine (LV), van gemetastaseerd adeno-
carcinoom van de pancreas bij volwassen patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een behandeling op basis van gemcitabine. 

Recht op het doel af
*  95% van het irinotecan blijft tijdens de circulatie in de omhulling2

*  Lange blootstelling aan de actieve metaboliet SN-38 op de plaats van de tumor2
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Verkorte productinformatie XTANDI ™ 40 mg zachte capsules
Samenstelling: Elke zachte capsule bevat 40 mg enzalutamide. Farmacotherapeutische groep: hormoon-antagonisten 
en verwante middelen, anti-androgenen, ATC-code: L02BB04. Therapeutische indicaties: De behandeling van volwassen 
mannen met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (CRPC) die asymptomatisch of licht symptomatisch zijn na 
falen van androgeendeprivatietherapie voor wie behandeling met chemotherapie nog niet klinisch geïndiceerd is; de behandeling 
van volwassen mannen met gemetastaseerde CRPC bij wie de ziekte progressief was tijdens of na behandeling met docetaxel. 
Dosering en wijze van toediening: Behandeling met enzalutamide moet worden gestart en gemonitord door gespecialiseerde 
artsen die ervaring hebben met de medische behandeling van prostaatkanker. De aanbevolen dosis is 160 mg enzalutamide 
(vier zachte capsules van 40 mg) als eenmaal daagse orale dosis met of zonder voedsel. De zachte capsules mogen niet worden 
gekauwd, opgelost of geopend, maar moeten in hun geheel worden doorgeslikt met water. Bij patiënten die niet operatief 
zijn gecastreerd, dient chemische castratie met een ‘Luteinising Hormone Releasing Hormone’ (LHRH)-analoog tijdens de 
behandeling te worden voortgezet. Bij een ≥ Gr 3 toxiciteit of onverdraaglijke bijwerking, dient de behandeling gedurende 
een week gestopt te worden of tot symptomen verbeteren tot ≤ graad 2. Vervolgens dient de behandeling, indien gerechtvaardigd, 
hervat te worden op dezelfde of een verlaagde dosis (120 mg of 80 mg). Er is geen dosisaanpassing noodzakelijk bij lichte, 
matige of ernstige leverinsuffi  ciëntie. Voorzichtigheid is geboden bij ernstige nierinsuffi  ciëntie of terminale nierziekte. Contra-
indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoff en. Vrouwen die zwanger zijn of kunnen 
worden. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Risico op insulten: Voorzichtigheid is geboden wanneer 
Xtandi wordt toegediend aan patiënten met een voorgeschiedenis van insulten of andere predisponerende factoren waaronder, 
maar niet beperkt tot, onderliggend hersenletsel, beroerte, primaire hersentumoren of -metastasen of alcoholisme. Daarnaast 
kan het risico op insulten hoger zijn bij patiënten die gelijktijdig geneesmiddelen krijgen die de insultdrempel verlagen. De 
beslissing over voortzetting van de behandeling bij patiënten die een insult ontwikkelen, dient per geval te worden genomen. 
Posterieur reversibel encefalopathiesyndroom: Bij patiënten die Xtandi kregen zijn zeldzame gevallen van het posterieure 
reversibele encefalopathiesyndroom (PRES) gemeld. PRES is een zeldzame, reversibele, neurologische aandoening, die zich kan 
presenteren met snel ontwikkelende symptomen waaronder insulten, hoofdpijn, verwardheid, blindheid en andere visuele en 
neurologische stoornissen, met of zonder geassocieerde hypertensie. Een diagnose van PRES vereist een bevestiging door 
middel van beeldvorming van de hersenen, bij voorkeur door magnetic resonance imaging (MRI). Het wordt aanbevolen om 
de behandeling met Xtandi te stoppen bij patiënten bij wie zich PRES ontwikkelt. Gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen: 
Enzalutamide is een krachtige enzyminductor en kan leiden tot het verlies van werkzaamheid van veel vaak gebruikte 
geneesmiddelen. Daarom dient een evaluatie van gelijktijdig gebruikte geneesmiddelen uitgevoerd te worden bij het starten 
van de enzalutamidebehandeling. Gelijktijdig gebruik van enzalutamide met geneesmiddelen die gevoelige substraten zijn 
van vele metaboliserende enzymen of transporters dienen over het algemeen vermeden te worden als het therapeutische 
eff ect van deze geneesmiddelen van groot belang is voor de patiënt en dosisaanpassingen niet makkelijk uitgevoerd kunnen 
worden op basis van monitoring van werkzaamheid of plasmaconcentraties. Gelijktijdige toediening met warfarine en 
coumarine-achtige anticoagulantia dient te worden vermeden. Wanneer Xtandi gelijktijdig wordt toegediend met een 
anticoagulans dat wordt gemetaboliseerd door CYP2C9 (zoals warfarine of acenocoumarol) dient extra International Normalised 
Ratio (INR) monitoring te worden uitgevoerd. Nierinsuffi  ciëntie: Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met ernstige 
nierinsuffi  ciëntie, omdat enzalutamide niet is onderzocht bij deze patiëntenpopulatie. Ernstige leverinsuffi  ciëntie: Een toegenomen 
halfwaardetijd van enzalutamide is waargenomen bij patiënten met een ernstige leverinsuffi  ciëntie, waarschijnlijk gerelateerd 
aan een toegenomen weefseldistributie. De klinische relevantie van deze observatie blijft onbekend. Een langere tijd om de 
steady-state plasmaconcentraties te bereiken wordt echter verwacht, en zowel de tijd tot maximaal farmacologisch eff ect als 
de tijd tot start en afname van de enzyminductie kan worden verlengd. Recente hartaandoeningen: In de fase 3-studies werden 
patiënten uitgesloten met een recent myocardinfarct (in de voorgaande 6 maanden) of onstabiele angina (in de voorgaande 
3 maanden), hartfalen klasse III of IV van de New York Heart Association (NYHA) behalve bij een linkerventrikelejectiefractie 
(LVEF) ≥ 45%, bradycardie of ongecontroleerde hypertensie. Hier dient rekening mee gehouden te worden wanneer Xtandi 
bij deze patiënten wordt voorgeschreven. Androgeendeprivatietherapie kan het QT-interval verlengen: Bij patiënten met een 
voorgeschiedenis van of risico op QT-verlenging en bij patiënten die gelijktijdig geneesmiddelen gebruiken die mogelijk het 
QT-interval kunnen verlengen, dient de arts de baten/risicoverhouding, inclusief de kans op torsade de pointes, te beoordelen 
voorafgaand aan de start van Xtandi. Gebruik in combinatie met chemotherapie: De veiligheid en werkzaamheid van gelijktijdig 
gebruik van Xtandi met cytotoxische chemotherapie zijn niet vastgesteld. Gelijktijdige toediening van enzalutamide heeft geen 
klinisch relevant eff ect op de farmacokinetiek van intraveneuze docetaxel; een toename in het optreden van docetaxel-
geïnduceerde neutropenie kan echter niet worden uitgesloten. Hulpstoff en: Xtandi bevat sorbitol (E420). Patiënten met een 
zeldzame erfelijke fructose-intolerantie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Overgevoeligheidsreacties: 
Overgevoeligheidsreacties zijn waargenomen met enzalutamide, zich manifesterend met symptomen als, maar niet beperkt 
tot, tongoedeem, lipoedeem en farynxoedeem. Interacties: Gelijktijdige toediening met sterke CYP2C8-remmers dient 
vermeden te worden. Indien niet mogelijk dient de dosering van enzalutamide in combinatie met CYP2C8-remmers verlaagd 
te worden naar 80 mg. Enzalutamide is een sterke enzyminductor en kan leiden tot verlies of vermindering van klinisch eff ect 
van geneesmiddelen die gevoelige substraten zijn van CYP2B6, CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 of UGT1A1. Gelijktijdig gebruik 
dient over het algemeen vermeden te worden als het therapeutische eff ect van deze geneesmiddelen van groot belang is 
voor de patiënt en dosisaanpassingen niet makkelijk uitgevoerd kunnen worden op basis van monitoring van werkzaamheid 
of plasmaconcentraties. Bij gelijktijdig gebruik dienen patiënten geëvalueerd te worden op het mogelijke verlies van 
farmacologische eff ecten (of toename van de eff ecten in gevallen waarbij actieve metabolieten worden gevormd) tijdens de 
eerste maand van behandeling met enzalutamide. Indien nodig dient een dosisaanpassing overwogen te worden. Eff ecten 
op enzymen kunnen gedurende een maand of langer na het stoppen met enzalutamide aanhouden. Een geleidelijke 
dosisverlaging van het gelijktijdig toegediende geneesmiddel kan noodzakelijk zijn wanneer er wordt gestopt met de 

enzalutamide behandeling. Ook P-gp, MRP2, BCRP en OAT1B1 kunnen geïnduceerd worden. 
Geneesmiddelen met een nauw therapeutisch bereik die substraten zijn voor P-gp dienen 
met voorzichtigheid gelijktijdig gebruikt te worden. Bijwerkingen: Samenvatting van het 
veiligheidsprofi el: De meest voorkomende bijwerkingen zijn asthenie/vermoeidheid, opvliegers, 
hoofdpijn en hypertensie. Andere belangrijke bijwerkingen zijn vallen, niet-pathologische 
fracturen, cognitieve stoornis en neutropenie. Insulten traden op bij 0,5% van de met enzalutamide behandelde patiënten, bij 
0,1% van de met placebo behandelde patiënten en bij 0,3% van de met bicalutamide behandelde patiënten. Zeldzame gevallen 
van het posterieure reversibele encefalopathiesyndroom zijn gerapporteerd bij patiënten die zijn behandeld met enzalutamide. 
Lijst met bijwerkingen in tabelvorm: De bijwerkingen waargenomen tijdens klinische studies worden hieronder per 
frequentiecategorie opgesomd. De frequentiecategorieën van bijwerkingen worden als volgt gedefi nieerd: zeer vaak (≥1/10), 
vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000), zeer zelden (<1/10.000) en niet bekend (kan met 
de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Binnen elke frequentiegroep zijn de bijwerkingen gerangschikt op afnemende 
ernst.
Bijwerkingen die zijn vastgesteld in de gecontroleerde klinische studies en post-marketing

MedDRA Systeem/orgaanklasse Bijwerking en frequentie
Bloed- en lymfestelselaandoeningen Soms: leukopenie, neutropenie; niet bekend*: trombocytopenie
Immuunsysteemaandoeningen Niet bekend*: tongoedeem, lipoedeem, farynxoedeem
Psychische stoornissen Vaak: angst; soms: visuele hallucinaties
Zenuwstelselaandoeningen Zeer vaak: hoofdpijn; vaak: geheugenstoornis, amnesie, 

aandachtsstoornis, restless legs syndroom; soms: cognitieve aandoening, 
insult; niet bekend*: posterieur reversibel encefalopathiesyndroom

Hartaandoeningen Niet bekend*: QT-verlenging
Bloedvataandoeningen Zeer vaak: opvlieger, hypertensie
Maagdarmstelselaandoeningen Niet bekend*: misselijkheid, braken, diarree
Huid- en onderhuidaandoeningen Vaak: droge huid, pruritus; niet bekend*: huiduitslag
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Vaak: fracturen**; niet bekend*: myalgie, spierspasmen, spierzwakte, 

rugpijn
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen Vaak: gynaecomastie
Algemene aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoornissen

Zeer vaak: asthenie/vermoeidheid

Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties Vaak: vallen

* Spontane meldingen afkomstig van post-marketingervaring
** Dit omvat alle fracturen met uitzondering van pathologische fracturen
Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen: Insult: In gecontroleerde klinische studies kregen 11 patiënten (0,5%) van de 2051 
patiënten die behandeld werden met een dagelijkse dosis van 160 mg enzalutamide een insult, terwijl één patiënt (< 0,1%) 
die behandeld werd met placebo en één patiënt (< 0,3%) die behandeld werd met bicalutamide een insult kregen. De dosis 
lijkt een belangrijke voorspeller van het risico op insult te zijn, zoals weergegeven in preklinische gegevens en gegevens uit 
een dosisescalatiestudie. In de gecontroleerde klinische studies werden patiënten met een eerder insult of risicofactoren voor 
het krijgen van een insult uitgesloten. In de AFFIRM-studie kregen zeven (0,9%) van de 800 patiënten die na chemotherapie 
behandeld werden met een dagelijkse dosis van 160 mg enzalutamide een insult, terwijl geen insulten voorkwamen bij patiënten 
die placebo kregen. Bij een aantal van deze patiënten waren potentieel bijdragende factoren aanwezig die elk op zich het risico 
op een insult kunnen hebben verhoogd. In de PREVAIL-studie trad bij één (0,1%) van de 871 chemotherapienaïeve patiënten 
die werden behandeld met een dagelijkse dosis van 160 mg enzalutamide en bij één patiënt (0,1%) die placebo kreeg, een 
insult op. In gecontroleerde studies met bicalutamide hadden 3 patiënten (0,8%) van de 380 chemotherapienaïeve patiënten 
die behandeld werden met enzalutamide en 1 patiënt (0,3%) van de 387 bicalutamide gebruikers een insult ervaren. In een 
single-armstudie om de incidentie van insulten te beoordelen bij patiënten met predisponerende factoren voor een insult 
(waarbij 1,6% een voorgeschiedenis van insulten had), kregen 8 (2,2%) van de 366 patiënten die met enzalutamide behandeld 
werden, een insult. De mediane duur van de behandeling was 9,3 maanden. Het mechanisme waardoor enzalutamide de 
insultdrempel kan verlagen is niet bekend, maar kan te maken hebben met gegevens uit in-vitro-onderzoeken waaruit blijkt 
dat enzalutamide en de actieve metaboliet ervan zich binden aan en de activiteit kunnen remmen van het GABA-gereguleerde 
chloridekanaal. Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke 
bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend 
worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden 
via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Afl everstatus: XTANDI is uitsluitend verkrijgbaar op 
recept. Raadpleeg volledige productinformatie (SmPC) op www.astellas.nl. Astellas Pharma B.V., Sylviusweg 62, 2333 
BE Leiden. Datum: 26 februari 2018.

Referenties: 1. Beer TM et al. Eur Urol 2017; 71(2): 151-154; 2. Beer TM et al. N Engl J Med 2014; 371: 
424-433; 3. Xtandi Summary of Product Characteristics; 4. Prostaatcarcinoom, Landelijke richtlijn. N
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Verkorte productinformatie Lynparza® 100 mg / 150mg, filmomhulde tabletten (16APR2018). ▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Far-
maceutische vorm en samenstelling: Lynparza® 100 mg en 150 mg filmomhulde tabletten. Elke filmomhulde tablet bevat 100 mg of 150 mg olaparib. Farmacotherapeutische groep: antineoplastische middelen, andere antineoplastische middelen ATC-code: L01XX46. 
Indicatie: Lynparza is geïndiceerd als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met platinasensitief recidief hooggradig epitheliaal ovarium, tuba- of primair peritoneaal carcinoom die een respons (volledige of partiële) vertonen op plati-
nabevattende chemotherapie. Dosering: De aanbevolen dosis Lynparza is 300 mg (twee tabletten van 150 mg) tweemaal daags, wat equivalent is aan een totale dagelijkse dosis van 600 mg. Patiënten zouden niet later dan 8 weken na voltooiing van hun laatste dosis 
platinabevattende chemotherapie met de behandeling met Lynparza moeten beginnen. Het wordt aangeraden de behandeling voort te zetten tot progressie van de onderliggende ziekte optreedt. Er zijn geen gegevens over herbehandeling met Lynparza na opeenvolgend 
recidief. Naast tabletten zijn er ook Lynparza capsules beschikbaar. Lynparza tabletten (100 mg en 150 mg) dienen niet op milligram-op-milligram basis gesubstitueerd te worden door Lynparza capsules (50 mg) omwille van de verschillen in de dosering en biologische be-
schikbaarheid van elke formulering. Daarom dienen de specifieke dosisaanbevelingen voor elke formulering te worden gevolgd. De behandeling kan worden onderbroken om bijwerkingen zoals nausea, braken, diarree en anemie onder controle te krijgen en een dosisver-
laging kan worden overwogen. In geval van dosisverlaging is de aanbevolen dosis tweemaal daags 250 mg (equivalent aan een totale dagelijkse dosis van 500 mg). Als er een verdere dosisverlaging nodig is, wordt aanbevolen de dosis te verlagen naar tweemaal daags 200 
mg (equivalent aan een totale dagelijkse dosis van 400 mg). Gelijktijdig gebruik van sterke of matige CYP3A-remmers wordt niet aanbevolen en alternatieve middelen dienen te worden overwogen. Wanneer een sterke CYP3A-remmer gelijktijdig moet worden toegediend, 
wordt aanbevolen om de dosis Lynparza te verlagen naar tweemaal daags 100 mg (equivalent aan een totale dagelijkse dosis van 200 mg). Wanneer een matige CYP3A-remmer gelijktijdig moet worden toegediend, wordt aanbevolen om de dosis Lynparza te verlagen naar 
tweemaal daags 150 mg (equivalent aan een totale dagelijkse dosis van 300 mg). Bij patiënten met matige nierinsufficiëntie is de aanbevolen dosis Lynparza tweemaal daags 200 mg (equivalent aan een totale dagelijkse dosis van 400 mg). Lynparza wordt niet aanbevolen 
voor gebruik bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie of met nierziekte in het eindstadium. Lynparza wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie (Child-Pugh classificatie C). Lynparza is bedoeld voor oraal gebruik. De Lynparza ta-
bletten dienen in hun geheel te worden doorgeslikt en mogen niet worden gekauwd, fijngemalen, opgelost of gedeeld. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Borstvoeding gedurende de behandeling en gedurende 1 
maand na de laatste dosis. Waarschuwingen en voorzorgen: Er is hematologische toxiciteit gemeld bij patiënten die werden behandeld met Lynparza, waaronder klinische diagnoses en/of laboratoriumbevindingen van meestal lichte of matig ernstige anemie (CTCAE-graad 
1 of 2), neutropenie, trombocytopenie en lymfopenie. Patiënten mogen pas starten met de behandeling met Lynparza nadat zij zijn hersteld van hematologische toxiciteit veroorzaakt door een eerdere antikankerbehandeling (waarden voor hemoglobine-, plaatjes- en 
neutrofielenconcentratie ≤ CTCAE-graad 1). Als een patiënt ernstige hematologische toxiciteit ontwikkelt of afhankelijk wordt van bloedtransfusies, dient de behandeling met Lynparza te worden onderbroken en dient adequate hematologische monitoring te worden gestart. 
Als er tijdens de behandeling met Lynparza MDS en/of AML wordt vastgesteld, wordt aangeraden de behandeling met Lynparza stop te zetten en dient de patiënt op passende wijze te worden behandeld. Als patiënten nieuwe ademhalingssymptomen zoals dyspneu, hoest 
en koorts ontwikkelen of als deze symptomen verergeren, of als er bij radiologisch onderzoek van de borst een abnormaliteit wordt gevonden, dient de behandeling met Lynparza te worden onderbroken en dient er onmiddellijk een onderzoek te worden gestart. Als wordt 
vastgesteld dat er sprake is van pneumonitis, dient de behandeling met Lynparza te worden stopgezet en de patiënt op de juiste wijze te worden behandeld. Lynparza mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap alsmede door vrouwen die zwanger kunnen worden 
en gedurende de behandeling en één maand na inname van de laatste dosis Lynparza geen effectieve anticonceptie gebruiken. Lynparza heeft geringe invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen Interacties: De aanbevolen monotherapie-
dosis Lynparza is niet geschikt om in combinatie met myelosuppressieve geneesmiddelen tegen kanker te worden gebruikt. Indien Lynparza wordt toegediend in combinatie met vaccins of immunosuppressieve middelen dient de nodige voorzichtigheid in acht genomen 
te worden. Gelijktijdige toediening van Lynparza met sterke (bv. itraconazol, telithromycine, clarithromycine, proteaseremmers versterkt met ritonavir of cobicistat, boceprevir, telaprevir) of matige (bv. erythromycine, diltiazem, fluconazol of verapamil) CYP3A-remmers is 
niet aanbevolen evenals het consumeren van grapefruitsap. Het wordt aangeraden om het gebruik van CYP3A-inductoren (bv. fenytoïne, rifampicine, rifapentine, carbamazepine, nevirapine, fenobarbital, efavirenz, rifabutine en sint-janskruid) te vermijden tijdens de be-
handeling met Lynparza. Er is voorzichtigheid geboden wanneer gevoelige substraten van CYP3A of substraten met een nauw therapeutisch bereik (bv. simvastatine, cisapride, ciclosporine, ergotalkaloïden, fentanyl, pimozide, sirolimus, tacrolimus en quetiapine) worden 
gecombineerd met olaparib. De werkzaamheid van bepaalde hormonale anticonceptiva kan afnemen als deze tegelijkertijd met olaparib worden toegediend. Geschikte klinische observatie is aanbevolen bij patiënten die substraten van P-gp (bv. simvastatine, pravastatine, 
dabigatran, digoxine, colchicine) gelijktijdig met Lynparza toegediend krijgen. Het kan niet worden uitgesloten dat olaparib de blootstelling aan substraten van BCRP (bv. methotrexaat, rosuvastatine), OATP1B1 (bv. bosentan, glibenclamide, repaglinide, statines en valsartan), 
OCT1 (bv. metformine), OCT2 (bv. serumcreatinine), OAT3 (bv. furosemide en methotrexaat), MATE1 (bv. metformine) en MATE2K (bv. metformine) kan verhogen. Voorzichtigheid is met name geboden als olaparib in combinatie met een statine wordt toegediend. Bijwerkingen 
voor alle CTCAE graden (voor CTCAE ≥ graad 3): Zeer vaak (≥1/10): anemie (CTCAE graad 3, zeer vaak), verminderde eetlust (CTCAE graad 3, soms), hoofdpijn en duizeligheid (alle twee CTCAE graad 3, soms), dysgeusie, braken, diarree en nausea (alle drie CTCAE graad 3, 
vaak), dyspepsie, vermoeidheid (waaronder asthenie) (CTCAE graad 3, vaak), hoest (CTCAE graad 3, soms). Vaak (≥1/100, < 1/10): neutropenie, trombocytopenie en leukopenie (alle drie CTCAE graad 3, vaak) rash, stomatitis en bovenbuikpijn (alle twee CTCAE graad 3, soms), 
toename van bloedcreatinine (CTCAE graad 3, soms). Soms (≥ 1/1.000, < 1/100): lymfopenie (CTCAE graad 3, soms), overgevoeligheid, dermatitis, verhoging van gemiddeld corpusculair volume. Afleverstatus: U.R. Uitgebreide productinformatie: Voor de volledige productin-
formatie wordt verwezen naar de QRD-tekst www.astrazeneca.nl. Voor overige informatie en literatuurservice: AstraZeneca BV, Postbus 599, 2700 AN Zoetermeer. Tel. 079 363 2222.
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Verkorte productinformatie OPDIVO 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie.
▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
Samenstelling: Elke ml concentraat bevat 10 mg nivolumab. Eén injectieflacon van 4 ml bevat 40 mg nivolumab. Eén injectieflacon van 10 ml bevat 100 mg nivolumab. Eén injectieflacon van 24 ml bevat 240 mg nivolumab. Farmacotherapeutische categorie: antineoplastische middelen, 
monoklonale antilichamen. ATC-code: L01XC17. Indicaties: Melanoom: als monotherapie of in combinatie met ipilimumab voor de behandeling van gevorderd (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom bij volwassenen. In vergelijking met nivolumab monotherapie is een toename 
in progressievrije overleving (PFS) en totale overleving (OS) voor de combinatie van nivolumab met ipilimumab alleen aangetoond bij patiënten met lage tumor PD-L1 expressie (zie volledige SmPC voor meer informatie). Adjuvante behandeling van melanoom: als monotherapie 
voor de adjuvante behandeling van melanoom bij volwassenen waarbij de lymfeklieren betrokken zijn of in geval van gemetastaseerde ziekte waarbij volledige resectie is uitgevoerd. Niet-kleincellig longkanker (NSCLC): als monotherapie voor de behandeling van lokaal gevorderd of 
gemetastaseerd niet-kleincellige longkanker, na eerdere behandeling met chemotherapie bij volwassenen. Niercelcarcinoom (RCC): als monotherapie voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom na eerdere behandeling bij volwassenen. Klassiek Hodgkin Lymfoom (cHL): als 
monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend of refractair cHL na autologe stamceltransplantatie (ASCT) en behandeling met brentuximab vedotin. Plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied (SCCHN): als monotherapie voor de behandeling van 
terugkerend of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied bij volwassenen die progressie vertonen tijdens of na behandeling met platina-bevattende therapie. Urotheelcarcinoom (UC): als monotherapie voor de behandeling van lokaal gevorderd inoperabel of 
gemetastaseerd urotheelcarcinoom bij volwassenen na falen van eerdere platina-bevattende therapie. Dosering en toediening: 

Aanbevolen dosis en infusietijd voor i.v. toediening van nivolumab als monotherapie per indicatie

Indicatie Aanbevolen dosis en infusietijd

Melanoom en RCC 240 mg om de 2 weken gedurende 30 minuten, of 480 mg om de 4 weken gedurende 60 minuten

NSCLC, cHL, SCCHN, UC 240 mg om de 2 weken gedurende 30 minuten

Als melanoom- of RCC-patiënten overgezet worden van het schema 240 mg om de 2 weken naar 480 mg om de 4 weken, wordt de eerste 480 mg dosis twee weken na de laatste 240 mg dosis toegediend. Als patiënten overgezet worden van het schema 480 mg om de 4 weken naar 
het schema 240 mg iedere 2 weken, wordt de eerste 240 mg dosis vier weken na de laatste 480 mg dosis toegediend. Adjuvante behandeling van melanoom: De aanbevolen dosering is iedere twee weken 3 mg/kg nivolumab i.v. om de 2 weken gedurende 60 minuten. Voor adjuvante 
behandeling is de maximale behandelduur met OPDIVO 12 maanden.

Aanbevolen dosis en infusietijden voor i.v. toediening van nivolumab i.c.m. ipilimumab

Combinatie-fase, iedere 3 weken gedurende 4 doseercycli Monotherapie-fase

Nivolumab 1 mg/kg gedurende 30 minuten 240 mg om de 2 weken gedurende 30 minuten, of 480 mg om de 4 weken gedurende 60 minuten

Ipilimumab 3 mg/kg gedurende 90 minuten -

Voor de monotherapie-fase dient de eerste dosis nivolumab te worden toegediend;
3 weken na de laatste toediening van de combinatie als er 240 mg iedere 2 weken wordt gebruikt; of 6 weken na de laatste toediening van de combinatie als er 480 mg iedere 4 weken wordt gebruikt. De behandeling, zowel als monotherapie als i.c.m. ipilimumab, moet worden vervolgd 
zolang klinische verbetering wordt waargenomen of totdat de behandeling door de patiënt niet meer wordt verdragen. Het wordt aanbevolen om de behandeling met nivolumab voort te blijven zetten bij patiënten die klinisch stabiel zijn ook al zijn er aanvankelijk aanwijzingen die 
zouden kunnen duiden op ziekteprogressie, tot ziekteprogressie daadwerkelijk bevestigd is. OPDIVO of OPDIVO i.c.m ipilimumab moet definitief gestaakt worden in geval van: Graad 4 of opnieuw optredende graad 3 bijwerkingen en Graad 2 of 3 bijwerkingen die aanhouden, ondanks 
behandeling. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen.Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen: Zie ook SmPC van ipilimumab indien nivolumab wordt gebruikt i.c.m. met ipilimumab. Immuungerelateerde bijwerkingen traden 
frequenter op wanneer nivolumab werd toegediend i.c.m. ipilimumab vergeleken met nivolumab als monotherapie. De meeste immuungerelateerde bijwerkingen verbeterden of verdwenen bij de juiste behandeling of aanpassingen in de behandeling. Cardiale bijwerkingen en longembolie 
zijn ook gemeld bij combinatiebehandeling. Patiënten moeten vooraf en tijdens de behandeling voortdurend worden gemonitord op cardiale en pulmonale bijwerkingen, alsook op klinische tekenen, symptomen en laboratoriumafwijkingen die kunnen duiden op verstoringen in de 
elektrolytenbalans en uitdroging. Nivolumab en ipilimumab moeten worden gestaakt in geval van levensbedreigende of opnieuw optredende ernstige cardiale en pulmonale bijwerkingen. Patiënten moeten voortdurende worden gemonitord (tot minstens 5 maanden na de laatste 
dosis) omdat een bijwerking met nivolumab of nivolumab i.c.m. ipilimumab op ieder moment tijdens of na onderbreken van de behandeling kan optreden. In geval van verdenking van immuungerelateerde bijwerkingen, dient een adequate evaluatie te worden uitgevoerd om etiologie 
te bevestigen of andere oorzaken uit te sluiten. Op basis van de ernst van de bijwerking, moet nivolumab of nivolumab i.c.m. ipilimumab worden gestaakt en corticosteroïden worden toegediend. Nivolumab of nivolumab i.c.m. ipilimumab dient niet te worden hervat zolang de 
patiënt immunosuppressieve doses corticosteroïden of een andere immunosuppressieve behandeling ontvangt. Om opportunistische infecties te voorkomen bij patiënten die een immunosuppressieve behandeling krijgen, moeten profylactische antibiotica worden gebruikt. Nivolumab 
of nivolumab i.c.m. ipilimumab moet definitief worden gestaakt in geval van iedere immuungerelateerde bijwerking die opnieuw optreedt en voor iedere levensbedreigende immuungerelateerde bijwerking. (Gedetailleerde richtlijnen voor het behandelen van immuungerelateerde 
bijwerkingen staan beschreven in de volledige SmPC.) Artsen dienen bij melanoompatiënten met snel progressieve ziekte en bij niet-plaveiselcel NSCLC- en SCCHN-patiënten met slechtere prognostische kenmerken en/of aggressieve ziekte rekening te houden met het vertraagde 
effect van nivolumab voordat behandeling wordt gestart. Bij NSCLC, subtype niet-plaveiselcelcarcinoom, en bij SCCHN werd er binnen 3 maanden een hoger aantal overlijdens waargenomen bij nivolumab vs. docetaxel. Factoren die geassocieerd worden met vroege overlijdens 
bij NSCLC waren slechtere prognostische factoren en/of aggressievere ziekte, gecombineerd met lage of geen PD-L1 expressie van de tumor. Factoren die geassocieerd worden met vroege overlijdens bij SCCHN waren ECOG performance status, snel progressieve ziekte na eerdere 
platina-bevattende behandeling en hoge tumorlast. In vergelijking met nivolumab monotherapie is er alleen een toename in PFS voor nivolumab i.c.m. ipilimumab aangetoond bij melanoompatiënten met lage tumor PD-L1 expressie. De verbetering in OS was gelijk voor nivolumab 
in combinatie met ipilimumab en nivolumab als monotherapie bij patiënten met een hoge tumor-PD-L1-expressie (PD- L1  ≥  1%). Voor aanvang van de behandeling met de combinatie, worden artsen geadviseerd om de individuele patiënt- en tumorkarakteristieken nauwkeurig 
te beoordelen, waarbij de waargenomen voordelen en toxiciteit van de combinatie in vergelijking met nivolumab monotherapie in overweging moet worden genomen Complicaties van allogene HSCT bij cHL: Voorlopige resultaten van de follow-up van patiënten met cHL die een 
allogene HSCT ondergaan na nivolumab, lieten een hoger aantal gevallen van acute GVHD en TRM zien dan verwacht. Tot er meer gegevens beschikbaar zijn, dient er per geval een zorgvuldige afweging gemaakt te worden van het mogelijke voordeel van HSCT en het mogelijk 
verhoogde risico op complicaties die gerelateerd zijn aan de transplantatie. Bij patiënten die behandeld waren met nivolumab na allogene HSCT, werd snel optredende en ernstige GVHD in post-marketing setting gemeld, waarvan in sommige gevallen met fatale afloop. De behandeling 
met nivolumab kan het risico op ernstige GVHD en overlijden verhogen bij patiënten die eerdere allogene HSCT hebben ondergaan, voornamelijk bij een medische voorgeschiedenis van GVHD. Het voordeel van behandeling met nivolumab vs. het mogelijke risico dient te worden 
afgewogen bij deze patiënten. Bijwerkingen: In de gepoolde dataset van monotherapie nivolumab 3 mg/kg bij de verschillende tumortypes, waren de meest frequent gemelde bijwerkingen (≥ 10%) vermoeidheid (30%), uitslag (17%), pruritus (13%), diarree (13%) en misselijkheid 
(12%). De meerderheid van de bijwerkingen was licht tot matig (graad 1 of 2) in ernst. In de gepoolde dataset van nivolumab i.c.m. ipilimumab bij melanoom, waren de meest frequent gemelde bijwerkingen (≥ 10%) uitslag (52%), vermoeidheid (46%), diarree (43%), pruritus (36%), 
misselijkheid (26%), pyrexie (19%), verminderde eetlust (16%), hypothyreoïdie (16%), colitis (15%), braken (14%), artralgie  (13%), buikpijn (13%), hoofdpijn (11%) en dyspneu (10%). De meerderheid van de bijwerkingen was licht tot matig in ernst (graad 1 of 2). Bij de patiënten die 
werden behandeld met nivolumab i.c.m. ipilimumab in studie CA209067, trad bij 48% de eerste graad 3  of 4  bijwerkingen op tijdens de initiële combinatiefase. Onder de patiënten die in deze groep verder behandeld werden in de fase met één middel, had 25% minstens één 
graad 3 of 4 bijwerking tijdens de fase met één middel. Nivolumab als monotherapie voor de adjuvante behandeling van melanoom: In de dataset van nivolumab 3 mg/kg als monotherapie voor de adjuvante behandeling van melanoom (n=452), waren de meest frequent gemelde 
bijwerkingen (≥ 10%) vermoeidheid (46%), uitslag (29%), diarree (24%), pruritus (23%), misselijkheid (15%), artralgie (13%), pijn aan het skeletspierstelsel (11%) en hypothyreoïdie (11%). De meerderheid van de bijwerkingen waren mild tot matig in ernst (graad 1 of 2). Afleverstatus: 
U.R. Vergoeding en prijzen: zie voor prijs en aanspraak de G-standaard. Voor volledige productinformatie, zie Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC) op www.b-ms.nl. Bristol-Myers Squibb B.V., Orteliuslaan 1000, 3528 BD Utrecht, versie augustus 2018 (SmPC juli 2018).

BMSOAL058 WT vpi Opdivo 148x105.indd   1 10-09-18   12:20Verkorte Productinformatie Kisqali® 200 mg filmomhulde tabletten

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Samenstelling Eén filmomhulde tablet bevat 200 mg ribociclib (als ribociclibsuccinaat). Indicatie Als eerste endocriene therapie in combinatie 
met een aromataseremmer voor de behandeling van postmenopauzale vrouwen met lokaal gevorderde of gemetastaseerde hormoonreceptor-
positieve (HR-positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 2-negatieve (HER2-negatieve) borstkanker. Farmacotherapeutische groep 
Proteïnekinaseremmers Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof, voor pinda’s of soja of voor een van de andere hulpstoffen 
Waarschuwingen De werkzaamheid en veiligheid van ribociclib is niet onderzocht bij patiënten met kritieke viscerale ziekte. Er dient een 
volledig bloedbeeld (CBC) te worden bepaald voordat er met de behandeling met Kisqali wordt begonnen. Nadat de behandeling begonnen is, 
dient de CBC periodiek gecontroleerd te worden. Kisqali kan neutropenie veroorzaken, waardoor het nodig kan zijn om de dosis te verlagen, de 
behandeling te onderbreken of te stoppen. Voordat de behandeling met Kisqali gestart wordt dienen leverfunctietesten te worden gedaan. Nadat 
er met de behandeling is begonnen, dient de leverfunctie periodiek te worden gecontroleerd. Afhankelijk van de ernst van de verhoging van de 
transaminasen kan het nodig zijn de dosis van Kisqali te verlagen, of de behandeling te onderbreken of te stoppen. Voordat de behandeling met 
Kisqali gestart wordt moet het ECG beoordeeld worden. Kisqali mag alleen gestart worden bij patiënten met een QTcF-waarde die lager is dan 
450 msec. Gebruik van Kisqali dient te worden vermeden bij patiënten die al een verlengde QTc-tijd hebben of bij patiënten die hier een aanzienlijk 
risico op lopen. Tijdens de behandeling dient de QTcF waarde regelmatig gecontroleerd te worden. Voor de start van de behandeling moeten de 
serumelektrolyten gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd worden. Ook tijdens de behandeling dienen de serumelektrolyten periodiek bepaald 
te worden. Afhankelijk van de waargenomen verlenging van de QT-tijd tijdens de behandeling kan het nodig zijn de dosis van Kisqali te verlagen, 
of de behandeling te onderbreken of te staken. Gelijktijdig gebruik van Kisqali met geneesmiddelen die de QTc-tijd verlengen en/of met sterke 
CYP3A4 remmers dient te worden vermeden. Ribociclib is een sterke CYP3A4-remmer. Voorzichtigheid is geboden in geval van gelijktijdig gebruik 
met CYP3A4-substraten met een smalle therapeutische breedte. Gelijktijdig gebruik van Kisqali met sterke CYP3A4-remmers dient  te worden 
vermeden; Als behandeling met een sterke CYP3A4-remmer niet kan worden vermeden, moet de dosis van Kiqali worden aangepast. Bijwerkingen 
Zeer vaak urineweginfectie, neutropenie, leukopenie, anemie, lymfopenie, verminderde eetlust, hoofdpijn, insomnia, dyspneu, misselijkheid, 
diarree, braken, constipatie, stomatitis, buikpijn, alopecia, huiduitslag, pruritus, rugpijn, vermoeidheid, perifeer oedeem, asthenie, pyrexie, 
afwijkende leverfunctietests Vaak trombopenie, febriele neutropenie, hypocalciëmie, hypokaliëmie, hypofosfatemie, verhoogde traanvorming, 
droge ogen, syncope, epistaxis, dysgeusie, dyspepsie, hepatotoxiciteit, erytheem, verhoogd bloedcreatinine, gewichtsafname, verlengde QT-tijd 
in het elektrocardiogram Afleverstatus UR Verpakking en prijs Zie Z-index Vergoeding Financiering verloopt via add-on Registratiehouder 
Novartis Europharm Limited Lokale vertegenwoordiger Novartis Pharma B.V., Raapopseweg 1, 6824 DP Arnhem. Meer informatie Voor meer 
informatie kunt u bellen met  026-3782555. De volledige productinformatie kunt u raadplegen via www.novartisoncology.nl. Datering verkorte 
productinformatie mei 2018.



Verkorte productinformatie IBRANCE (opgesteld: februari 2018).
De volledige productinformatie (SPC) is op aanvraag verkrijgbaar. 
▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Samenstelling: IBRANCE bevat als werkzame stof palbociclib en is 
verkrijgbaar als 75, 100 en 125 mg harde capsules, met respectievelijk 75, 100 en 125 mg palbociclib. Indicaties: IBRANCE is geïndiceerd voor 
de behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal 
gevorderde of gemetastaseerde borstkanker: l in combinatie met een aromataseremmer; l in combinatie met fulvestrant bij vrouwen die 
eerder hormoonbehandeling hebben gehad. Bij pre- of perimenopauzale vrouwen dient de hormoonbehandeling te worden gecombineerd 
met een luteïniserend hormoon-‘releasing’ hormoon-agonist (LHRH-agonist). Farmacotherapeutische categorie: Antineoplastische middelen, 
proteïnekinaseremmers, ATC code: L01XE33. Dosering: Behandeling met IBRANCE dient te worden gestart door en onder toezicht te staan van een 
arts die ervaring heeft met het gebruik van geneesmiddelen tegen kanker. De aanbevolen dosis is eenmaal daags 125 mg palbociclib gedurende 21 
opeenvolgende dagen gevolgd door 7 dagen zonder behandeling (schema 3/1). Deze perioden vormen samen een volledige cyclus van 28 dagen. 
Dosisaanpassingen: Het wordt aangeraden de dosis IBRANCE aan te passen gebaseerd op de individuele veiligheid en verdraagbaarheid. Wijze 
van toediening: IBRANCE dient met voedsel te worden ingenomen, bij voorkeur een maaltijd. Palbociclib dient niet met grapefruit of grapefruitsap 
te worden ingenomen. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Gebruik van preparaten die 
sint-janskruid bevatten. Waarschuwingen en voorzorgen: Pre-/perimenopauzale vrouwen: Ovariumablatie of suppressie met een LHRH agonist 
is verplicht wanneer IBRANCE in combinatie met een aromataseremmer wordt toegediend aan pre-/perimenopauzale vrouwen, vanwege het 
werkingsmechanisme van aromataseremmers. Palbociclib in combinatie met fulvestrant bij pre-/perimenopauzale vrouwen is alleen onderzocht in 
combinatie met een LHRH-agonist. Ernstige viscerale ziekte: De werkzaamheid en veiligheid van palbociclib zijn niet onderzocht bij patiënten met 
ernstige viscerale ziekte. Hematologische stoornissen: Dosisonderbreking, dosisverlaging of het uitstellen van de start van de behandelingscyclus 
wordt aanbevolen bij patiënten die neutropenie graad 3 of 4 ontwikkelen. Adequate controle dient uitgevoerd te worden. Infecties: Omdat IBRANCE 
myelosuppressieve eigenschappen heeft, kunnen patiënten vatbaarder zijn voor infecties. Patiënten dienen te worden gecontroleerd op tekenen 
en symptomen van infectie en te worden behandeld zoals medisch is aangewezen. Artsen dienen patiënten erop te wijzen dat zij episodes van 
koorts direct melden. everinsufficiëntie: Dien IBRANCE met voorzichtigheid toe aan patiënten met matige of ernstige leverinsufficiëntie, onder 
nauwlettende controle op tekenen van toxiciteit. Nierinsufficiëntie: Dien IBRANCE met voorzichtigheid toe aan patiënten met matige of ernstige 
nierinsufficiëntie, onder nauwlettende controle op tekenen van toxiciteit. Gelijktijdige behandeling met remmers of inductoren van CYP3A4: Sterke 
remmers van CYP3A4 kunnen tot een verhoogde toxiciteit leiden. Gelijktijdig gebruik van sterke CYP3A4-remmers dient vermeden te worden 
tijdens behandeling met palbociclib. Gelijktijdige toediening dient alleen na zorgvuldige evaluatie van de potentiële risico’s en baten te worden 
overwogen. Als gelijktijdige toediening van een sterke CYP3A4-remmer niet te vermijden is, verlaag dan de dosis IBRANCE tot eenmaal daags 75 
mg. Wanneer de toediening van de sterke remmer wordt gestaakt, verhoog dan de dosis IBRANCE (na 3-5 halfwaardetijden van de remmer) tot 
de dosis die vóór het instellen van de sterke CYP3A-remmer werd gebruikt. Gelijktijdige toediening van CYP3A-inductoren kan leiden tot verlaagde 
blootstelling aan palbociclib en dientengevolge een risico op uitblijven van werkzaamheid. Daarom dient gelijktijdig gebruik van palbociclib en 
sterke CYP3A4-inductoren te worden vermeden. Er zijn geen dosisaanpassingen nodig voor gelijktijdige toediening van palbociclib met matige 
CYP3A4-inductoren. Vrouwen die zwanger kunnen worden of hun partner: Vrouwen die zwanger kunnen worden of hun mannelijke partners moeten 
zeer effectieve anticonceptie gebruiken zolang zij IBRANCE innemen. Lactose: Dit geneesmiddel bevat lactose. Patiënten met zeldzame erfelijke 
aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose-galactosemalabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. 
Bijwerkingen: Zeer vaak (≥  1/10): infecties, neutropenie, leukopenie, anemie, trombocytopenie, verminderde eetlust, stomatitis, misselijkheid, 
diarree, braken, huiduitslag, alopecia, vermoeidheid, asthenie, pyrexie. Vaak (≥1/100, <1/10): febriele neutropenie, dysgeusie, wazig zien, toegenomen 
traanproductie, droge ogen, bloedneus, droge huid, ALAT verhoogd, ASAT verhoogd. Afleveringsstatus: UR. Verpakking: IBRANCE 75, 100 en 125 
mg is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 7 harde capsules. Elke doos bevat 21 harde capsules. Registratienummers: EU/1/16/1147/001-009. 
Vergoeding en prijzen: De kosten voor IBRANCE zijn declarabel voor ziekenhuizen via de add-on regeling. Voor prijzen wordt verwezen naar de 
Z-Index taxe. Voor medische informatie over dit product belt u met 0800-MEDINFO (6334636). Registratiehouder: Pfizer Ltd., Ramsgate Road, 
Sandwich, Kent CT13 9NJ, Verenigd Koninkrijk. Neem voor correspondentie en inlichtingen contact op met de lokale vertegenwoordiger: Pfizer 
bv, Postbus 37, 2900 AA Capelle a/d IJssel.

Referenties: 1. IBRANCE Samenvatting van Productkenmerken, februari 2018. 2. Finn RS, et al. NEJM 2016;375(20):1925-1936.  3. Cristofanilli M, et 
al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439. 4. Harbeck N, et al. Ann Oncol. 2016;27(6):1047-54. 5. Rugo HS, et al. Ann Oncol. 19 Jan 2018. Epub ahead of 
print. 6. Verma S, et al. Oncologist 2016;21:1165-1175.
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Verkorte Productinformatie Onivyde® ONIVYDE 5 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie Samenstelling: Eén injectieflacon van 10 ml concentraat bevat het equivalent van 50 mg 
irinotecanhydrochloridetrihydraat (als irinotecansucrosofaatzout in gepegyleerde, liposomale vorm), overeenkomend met 43 mg irinotecan. Hulpstof: Eén ml concentraat bevat 0,144 mmol 
(3,31 mg) natrium. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1 van de SmPC. Therapeutische indicatie: Behandeling, in combinatie met 5‑fluorouracil (5‑FU) en leucovorine (LV), van 
gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas bij volwassen patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een behandeling op basis van gemcitabine. Contra-indicaties: Voorgeschiedenis 
van ernstige overgevoeligheid voor irinotecan of voor een van de in rubriek 6.1 van de SmPC vermelde hulpstof(fen). Borstvoeding (zie rubriek 4.6 van de SmPC) Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen: Algemeen ONIVYDE is een liposomale vorm van irinotecan met andere farmacokinetische eigenschappen dan niet‑liposomaal irinotecan. De dosisconcentratie en ‑sterkte 
zijn anders dan bij  niet‑liposomaal irinotecan. ONIVYDE is niet equivalent aan andere niet‑liposomale vormen van irinotecan en mag hiermee niet worden verwisseld. Bij het beperkte aantal 
patiënten dat eerder is blootgesteld aan niet‑liposomaal irinotecan, is geen gunstig effect van ONIVYDE aangetoond. Myelosuppressie/neutropenie De mediane tijd tot nadir voor neutropenie 
≥ graad 3 is 23 dagen (bereik: 8‑104 dagen) na de eerste dosis van de behandeling met ONIVYDE. Febriele neutropenie (lichaamstemperatuur > 38°C en neutrofielentelling ≤ 1000 cellen/mm³) 
dient met spoed in het ziekenhuis te worden behandeld met intraveneuze breedspectrumantibiotica. Het gebruik van ONIVYDE dient te worden gestaakt indien zich neutropene koorts voordoet of 
indien de absolute neutrofielentelling lager is dan 1500/mm3. Bij patiënten met gemetastaseerd pancreasadenocarcinoom die met ONIVYDE werden behandeld, is sepsis met neutropene koorts en 
dientengevolge septische shock met fatale afloop waargenomen. Bij patiënten bij wie zich ernstige hematologische voorvallen voordeden, verdient het de voorkeur om de dosis te verlagen of met de 
behandeling te stoppen (zie rubriek 4.2 van de SmPC). Patiënten met ernstig beenmergfalen mogen niet met ONIVYDE worden behandeld. Een voorgeschiedenis van eerdere abdominale bestraling 
verhoogt het risico op ernstige neutropenie en febriele neutropenie na behandeling met ONIVYDE. Het verdient aanbeveling om nauwlettend bloedtellingen uit te voeren en het gebruik van myeloïde 
groeifactoren dient te worden overwogen bij patiënten met een voorgeschiedenis van abdominale bestraling. Er dient voorzichtigheid in acht te worden genomen bij patiënten die gelijktijdig ONIVYDE 
krijgen toegediend en worden bestraald. Immunosuppressieve effecten en vaccins. De toediening van levende of levende verzwakte vaccins aan patiënten die immuungecompromitteerd zijn door 
chemotherapeutica, zoals ONIVYDE, kan leiden tot ernstige of fatale infecties. Dode of geïnactiveerde vaccins mogen worden toegediend; de reactie op dergelijke vaccins kan echter minder sterk zijn. 
Interacties met sterke CYP3A4‑inductoren. ONIVYDE mag niet worden toegediend met sterke CYP3A4‑enzyminductoren. Er dient te worden overwogen om deze ten minste 2 weken voor aanvang van 
de behandeling met ONIVYDE te vervangen door niet‑enzyminducerende behandelingen (zie rubriek 4.5 van de SmPC). Interacties met sterke CYP3A4‑remmers of sterke UGT1A1‑remmers. ONIVYDE 
mag niet worden toegediend met sterke CYP3A4‑enzymremmers. Met het gebruik van sterke CYP3A4‑remmers dient ten minste 1 week voor aanvang van de behandeling met ONIVYDE te worden 
gestopt. ONIVYDE mag niet worden toegediend met sterke UGT1A‑remmers (bijvoorbeeld atazanavir, gemfibrozil, indinavir), tenzij er geen andere behandelmogelijkheden zijn. Diarree Diarree kan 
vroeg (begin ≤ 24 uur na aanvang van het gebruik van ONIVYDE) of laat (> 24 uur) optreden (zie rubriek 4.8 van de SmPC). Na diarree graad 3 of 4 dient de volgende dosis ONIVYDE te worden 
verlaagd (zie rubriek 4.2 van de SmPC). Cholinerge reacties Vroeg optredende diarree kan gepaard gaan met cholinerge symptomen zoals rhinitis, verhoogde speekselvloed, overmatig blozen, diaforese, 
bradycardie, miose en hyperperistaltiek. Bij cholinerge symptomen dient atropine te worden toegediend. Acute infusiereacties en gerelateerde reacties De infusiereacties die werden gemeld bij patiënten 
die met ONIVYDE werden behandeld, bestonden voornamelijk uit rash, urticaria, periorbitaal oedeem of pruritus. Nieuwe voorvallen (allemaal graad 1 of graad 2) deden zich over het algemeen vroeg 
tijdens de behandeling met ONIVYDE voor; bij slechts 2 op de 10 patiënten deden de voorvallen zich voor na de vijfde dosis. Er kunnen zich overgevoeligheidsreacties voordoen, waaronder een acute 
infusiereactie. Bij ernstige overgevoeligheidsreacties dient te worden gestopt met het gebruik van ONIVYDE. Eerdere Whipple‑procedure Patiënten met een voorgeschiedenis van een Whipple‑procedure 
hebben een grotere kans op ernstige infecties na het gebruik van ONIVYDE in combinatie met 5‑FU en Leucovorine (zie rubriek 4.8 van de SmPC). Patiënten dienen op infectieverschijnselen 
te worden gecontroleerd. Leverfunctiestoornis Patiënten met hyperbilirubinemie hadden hogere concentraties voor totaal SN‑38 (zie rubriek 5.2 van de SmPC). Hulpstoffen Elke ml ONIVYDE 
bevat 0,144 mmol (3,31 mg) natrium. Hiermee moet rekening worden gehouden bij patiënten die een natriumarm dieet volgen. Bijwerkingen: Bijwerkingen, die mogelijk, dan wel waarschijnlijk, 
verband houden met de toediening van ONIVYDE, waren: diarree, nausea, braken, verminderde eetlust, neutropenie, vermoeidheid, asthenie, anemie, stomatitis en pyrexie. De meest voorkomende 
ernstige bijwerkingen (≥ 2%) van de behandeling met ONIVYDE waren diarree, braken, febriele neutropenie, nausea, pyrexie, sepsis, dehydratie, septische shock, pneumonie, acuut nierfalen en 
trombocytopenie. Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen 
voordelen en risico´s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via drugsafety@shire.
com en bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb: www.lareb.nl. Registratiehouder: Baxalta Innovations GmbH, Industriestrasse 67, 1221 Wenen. Oostenrijk. Lokale vertegenwoordiger: 
Shire Netherlands B.V., Strawinskylaan 481,1077 XX Amsterdam. Contact: shire‑nl@shire.com tel nr +31 20 364 00 74. Afleverstatus: U.R. Verpakking en prijs: Zie Z‑index.Vergoeding: 
Financiering verloopt via add on. Raadpleeg bij gebruik altijd de volledige gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel. Deze is beschikbaar op www.ema.europa.eu , versie oktober 2016. C‑
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Victories Over Cancer
Every patient with cancer will face their own unique 
journey. Along with you, we are committed to helping 
to redefi ne that journey. At Janssen Oncology, our 
dedication lies in developing best-in-class research 
and solutions to help you and your patients discover 
everyday moments of victory.

Janssen-Cilag B.V.
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  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende 
monitoring. Beroepsbeoefenaren in de gezondheids-
zorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen 
te melden.

Verkorte productinformatie elders in deze uitgave.  
NL-2983 — 01/07/2020.

Referentie: 1. Medische Oncologie 2018;5: 39-43. 
2. SPC Lynparza. 

Lynparza tabletten (100 mg en 150 mg) dienen niet op milligram-op-milligram basis gesubstitueerd 
te worden door Lynparza capsules (50 mg) omwille van de verschillen in de dosering en biologische 
beschikbaarheid van elke formulering.

NU BREDER 
EN GEMAKKELIJKER 

TOEPASBAAR

Nieuwe registratie

Lynparza is nu geïndiceerd als 
onderhoudsbehandeling na 

chemotherapie bij patiënten met 
platinasensitief recidiverend 

ovariumcarcinoom,  
ongeacht de BRCA-status2

Lynparza kan vanaf nu gedoseerd 
worden met 2 tabletten 2dd  

(600 mg per dag), inname met 
of zonder voedsel2

Positief advies commissie BOM1

Vergoed via add-on
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