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Geachte collega,

Algemene informatie

Geachte collega,
Wij heten u van harte welkom op de online editie van het 23e Nationale Longkanker
symposium. Doordat de Covid-19 restricties aanhouden heeft de organisatie besloten
de 23e editie in een online variant te organiseren. Het programma dekt belangrijke
aspecten van de thoracale oncologie. Bij een deel van het programma ligt de focus op de
Immuuntherapie bij het Niet Kleincellig Longcarcinoom. Nieuwe types immuuntherapie
passeren de revue, net als immuunresistentie en de meerwaarde van combinatie met
chemotherapie en radiatie. Voor vroege stadia NSCLC komt de inductiebehandeling voor
resectie aan bod.

Online

Het andere deel van het programma bestaat uit een update van de behandeling van
het maligne mesothelioom, gevolgd door een focus op de nieuwe diagnostische en
therapeutische opties in de molecular targeted therapy. Waarbij dat samenkomt in een
voordracht over de nieuwe Europese visie op Molecular Tumor Boards. Het programma
wordt afgesloten met een presentatie van de winnaar van de Vera Bonta prijs.
Wij hopen u met dit panel gerenommeerde (inter-)nationale sprekers een waardevol
programma aan te bieden en zien er naar uit u digitaal te mogen ontmoeten.
Commissie
Paul Baas
Wieneke Buikhuisen
Sjaak Burgers
Joop de Langen
Gerrina Ruiter
Egbert Smit
Jasper Smit
Willemijn Theelen

Doelgroep
Het 23e Nationale Longkanker Symposium is bedoeld voor medisch specialisten met
interesse in de oncologie van de thorax, met name longartsen, medisch oncologen,
radiotherapeuten, chirurgen en verpleegkundig specialisten.
Online inschrijving:
Specialisten € 75
Assistenten € 50
Accreditatie
Wordt op dit moment herzien vanwege het gewijzigde programma:
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
Verpleegkundig Specialisten Register
Annuleringsvoorwaarden
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 23 december 2021 vindt restitutie plaats
onder aftrek van EUR 35 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer
plaatsvinden.
Congress Care
Postbus 440
5201 AK ’s-Hertogenbosch
info@congresscare.com
www.congresscare.com
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Voordeel in OS aangetoond bij 1L gemetastaseerd NSCLC in combinatie met 2 cycli platina-bevattende chemotherapie vs platina-bevattende chemotherapie en
bij 1L inoperabel maligne pleuraal mesothelioom vs chemotherapie.

OPDIVO is in combinatie met YERVOY en 2 cycli platina-bevattende chemotherapie geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker bij volwassenen met tumoren zonder sensibiliserende EGFR mutatie of ALK translocatie en OPDIVO is in combinatie met YERVOY geïndiceerd
voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met inoperabel maligne pleuraal mesothelioom.
Referenties: SmPC OPDIVO, SmPC YERVOY. Productinformatie en volledige indicaties elders in deze uitgave. 7356-NL-2100016

Verkorte productinformatie OPDIVO 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie.
Samenstelling: Elke ml concentraat voor oplossing voor infusie 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 12 ml bevat 120 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-kleincellige longkanker (NSCLC): in combinatie met ipilimumab en 2 cycli van platina-bevattende chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerde
niet-kleincellige longkanker bij volwassenen met tumoren zonder sensibiliserende EGFR-mutatie of ALK-translocatie. Als monotherapie voor de behandeling van lokaal gevorderde of
gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, na eerdere behandeling met chemotherapie bij volwassenen. Maligne pleuraal mesothelioom (MPM): in combinatie met ipilimumab voor
de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met inoperabel maligne pleuraal mesothelioom. Niercelcarcinoom (RCC): als monotherapie voor de behandeling van gevorderd
niercelcarcinoom na eerdere behandeling bij volwassenen. In combinatie met ipilimumab geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom met intermediair/
ongunstig risicoprofiel bij volwassenen. In combinatie met cabozantinib voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom 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 hoofdhalsgebied 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. Mismatch-repair-deficiënt (dMMR) of
microsatellietinstabiliteit-hoog (MSI-H) colorectaalcarcinoom (CRC): in combinatie met ipilimumab voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerd mismatch-repairdeficiënt of microsatellietinstabiliteit-hoog colorectaalcarcinoom na eerdere behandeling met fluoropyrimidine-bevattende chemotherapie. Oesofageaal plaveiselcelcarcinoom (OSCC):
als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met inoperabel, gevorderd, terugkerend of gemetastaseerd oesofageaal plaveiselcelcarcinoom na eerdere behandeling
met fluoropyrimidine- en platina-bevattende chemotherapie. Adjuvante behandeling van carcinoom van de oesofagus of gastro-oesofageale overgang (OC of GEJC): als monotherapie
voor de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met carcinoom van de oesofagus of gastro-oesofageale overgang die na eerdere neoadjuvante behandeling met
chemoradiotherapie nog pathologische restziekte hebben. Adenocarcinoom van de maag, gastro-oesofageale overgang (GEJ) of oesofagus: in combinatie met fluoropyrimidine- en
platinabevattende chemotherapie geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met HER2-negatief gevorderd of gemetastaseerd adenocarcinoom van de maag,
gastro-oesofageale overgang of oesofagus en bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een CPS (combined positive score) ≥ 5. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de
werkzame stof of voor één van de hulpstoffen. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen: Zie ook SmPC van de andere combinatiemiddelen indien nivolumab in combinatie wordt
gebruikt. Bij het beoordelen van de PD-L1-status van de tumor, is het belangrijk dat dat gebeurt op basis van een gevalideerde en robuuste methodologie. Immuungerelateerde
bijwerkingen traden frequenter op wanneer nivolumab werd toegediend i.c.m. ipilimumab vergeleken met nivolumab als monotherapie. Immuungerelateerde bijwerkingen traden op met
vergelijkbare frequenties wanneer OPDIVO werd toegediend in combinatie met cabozantinib, als bij nivolumab als monotherapie. De meeste immuungerelateerde bijwerkingen
verbeterden of verdwenen bij de juiste behandeling of aanpassingen in de behandeling. Immuungerelateerde bijwerkingen die optreden in meer dan één lichaamsdeel kunnen gelijktijdig
ontstaan. Cardiale en pulmomale bijwerkingen, waaronder 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, bij niet-plaveiselcel NSCLC-patiënten en SCCHN-patiënten met slechtere prognostische kenmerken en/of
aggressieve ziekte en bij OSCC-patiënten 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. Bij OSCC werd een hoger aantal overlijdens
waargenomen binnen 2,5 maand vs. chemotherapie. 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
Wanneer nivolumab in combinatie met cabozantinib werd gegeven, werden hogere aantallen graad 3 en 4 ALAT- en ASAT-verhogingen gemeld in vergelijking met nivolumab
monotherapie. Leverenzymen moeten vóór aanvang en periodiek gedurende de behandeling worden gecontroleerd. Complicaties van allogene HSCT bij cHL: Er zijn gevallen van acute
“graft-versus-host-disease” (GVHD) en aan de transplantatie gerelateerde mortaliteit (TRM) waargenomen tijdens de follow-up van patiënten met cHL die een allogene HCTS hebben
ondergaan na eerdere blootstelling aan nivolumab. 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. Bijwerkingen: De meeste bijwerkingen zoals in deze rubriek omschreven waren mild tot matig in ernst
(graad 1 of 2). Nivolumab monotherapie: de meest gemelde bijwerkingen zijn (≥ 10%) vermoeidheid (46%), pijn aan het skeletspierstelsel (31%), diarree (26%), misselijkheid (24%),
hoesten (24%), rash (24%), dyspneu (18%), pruritus (18%), verminderde eetlust (18%), constipatie (17%), buikpijn (16%), bovensteluchtweginfectie (16%), artralgie (15%), pyrexie (14%),
braken (14%), hoofdpijn (13%) en oedeem (11%). Nivolumab in combinatie met ipilimumab: Bij nivolumab 1 mg/kg i.c.m. ipilimumab 3 mg/kg bij melanoom waren de meest gemelde
bijwerkingen (≥ 10%): rash (52%), vermoeidheid (46%), diarree (43%), pruritus (36%), misselijkheid (26%), pyrexie (19%), verminderde eetlust (16%), hypothyroïdie (16%), colitis (15%),
braken (14%), artralgie (13%), buikpijn (13%), hoofdpijn (11%), en dyspneu (10%). In de dataset van nivolumab 3 mg/kg in combinatie met ipilimumab 1 mg/kg bij RCC en dMMR of MSI-H
CRC waren de meest gemelde bijwerkingen (≥ 10%): vermoeidheid (58%), diarree (41%), pijn aan het skeletspierstelsel (39%), rash (38%), pruritus (35%), misselijkheid (30%),
hoesten (29%), pyrexie (29%), buikpijn (22%), artralgie (22%), verminderde eetlust (22%), bovensteluchtweginfectie (21%), braken (21%), hoofdpijn (19%), dyspneu (19%),
hypothyreoïdie (18%), constipatie (18%), oedeem (waaronder perifeer oedeem) (16%), duizeligheid (14%), hyperthyreoïdie (12%), droge huid (11%), hypertensie (10%). In de dataset van
nivolumab 3 mg/kg in combinatie met ipilimumab 1 mg/kg bij MPM (n = 300) waren de meest gemelde bijwerkingen (≥ 10%) vermoeidheid (43%), diarree (31%), rash (30%),
skeletspierstelselpijn (27%), misselijkheid (24%), verminderde eetlust (24%), pyrexie (21%), constipatie (19%) en hypothyreoïdie (13%). Nivolumab in combinatie met andere
therapeutische middelen: Bij nivolumab i.c.m. chemotherapie bij adenocarcinoom van de maag, GEJ of oesofageale overgang, waren de meest gemelde bijwerkingen perifere neuropathie
(53%), misselijkheid (48%), vermoeidheid (44%), diarree (39%), braken (31%), verminderde eetlust (29%), buikpijn (27%), constipatie (25%), skeletspierstelselpijn (20%), pyrexie (19%),
rash (18%), stomatitis (17%), palmoplantair erytrodysesthesiesyndroom (13%), hoest (13%), oedeem (waaronder perifeer oedeem) (12%), hoofdpijn (11%) en bovensteluchtweginfectie
(10%). Bij nivolumab i.c.m. ipilimumab en chemotherapie bij NSCLC waren de vaakst gemelde bijwerkingen vermoeidheid (36%), misselijkheid (26%), rash (25%), diarree (20%), pruritus
(18%), verminderde eetlust (16%), hypothyreoïdie (15%) en braken (13%). Nivolumab in combinatie met cabozantinib. De meest voorkomende bijwerkingen zijn (≥ 10%): diarree (64,7%),
vermoeidheid (51,3%), palmoplantair erythrodysesthesiesyndroom (40,0%), stomatitis (38,8%), pijn in het skeletspierstelsel (37,5%), hypertensie (37,2%), rash (36,3%), hypothyreoïdie
(35,6%), verminderde eetlust (30,3%), misselijkheid (28,8%), buikpijn (25,0%), dysgeusie (23,8%), bovensteluchtweginfectie (20,6%), hoesten (20,6%), pruritus (20,6%), arthralgie
(19,4%), braken (18,4%), dysfonie (17,8%), hoofdpijn (16,3%), dyspepsie (15,9%), duizeligheid (14,1%), constipatie (14,1%), pyrexie (14,1%), oedeem (13,4%), spierspasmen (12,2%), dyspneu
(11,6%), proteïnurie (10,9%) en hyperthyreoïdie (10,0%). Afleverstatus: U.R. Vergoeding en prijzen: zie de G-standaard. Voor volledige productinformatie, zie Samenvatting van de
Productkenmerken (SmPC) op https://www.bms.com/nl. Bristol Myers Squibb B.V., Orteliuslaan 1000, 3528 BD Utrecht, versie december 2021 (SmPC december 2021).

Verkorte samenvatting van de productkenmerken Retsevmo®
Naam en farmaceutische vorm: Retsevmo 40 mg harde capsules; Retsevmo 80 mg harde capsules. Samenstelling: Elke harde capsule bevat
40 mg selpercatinib resp. 80 mg selpercatinib. Farmacotherapeutische groep: oncolytica, proteïnekinaseremmers, ATC-code: L01EX22.
Indicaties: Gevorderd RET-fusiepositief niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) dat systemische therapie vereist na eerdere behandeling met
immunotherapie en/of chemotherapie gebaseerd op platina. Gevorderd RET-fusiepositief schildkliercarcinoom dat systemische therapie vereist
na eerdere behandeling met sorafenib en/of lenvatinib. Retsevmo is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen en
adolescenten van 12 jaar en ouder met gevorderd RET-gemuteerd medullair schildkliercarcinoom (MTC) dat systemische therapie vereist na
eerdere behandeling met cabozantinib en/of vandetanib. Dosering: Behandeling met Retsevmo moet worden gestart door en onder toezicht
staan van een arts met ervaring in de oncologie. Voordat met de behandeling met Retsevmo wordt begonnen moet de aanwezigheid van een
RET-genfusie (NSCLC en niet-medullair schildkliercarcinoom) of -mutatie (MTC) via een gevalideerde test worden bevestigd. De aanbevolen
dosis Retsevmo, gebaseerd op het lichaamsgewicht, is bij minder dan 50 kg: 120 mg tweemaal daags; bij 50 kg of meer: 160 mg tweemaal
daags. Als een patiënt braakt of een dosis mist, moet de patiënt worden geïnstrueerd om de volgende dosis op het volgende geplande moment
in te nemen; er moet niet een extra dosis worden ingenomen. De behandeling moet worden voortgezet tot aan ziekteprogressie of nietverdraagbare toxiciteit. De huidige dosis selpercatinib moet met 50% worden verminderd als tegelijkertijd een sterke CYP3A-remmer wordt
toegediend. Als de CYP3A-remmer wordt gestopt moet de dosering selpercatinib worden verhoogd (na 3-5 keer de halfwaardetijd van de
remmer) naar de dosis die werd genomen voordat met de remmer werd gestart. Om bepaalde bijwerkingen op te vangen, kan het nodig zijn
de toediening te onderbreken en/of de dosis te verlagen. Voor doseringsadviezen bij achtereenvolgens verhoogd ALAT of ASAT,
overgevoeligheid, verlenging QT-interval, hypertensie, hemorragische voorvallen, andere bijwerkingen: zie de vigerende versie van de
samenvatting van de productkenmerken. Voor toepassing bij ouderen, patiënten met een nierfunctiestoornis, patiënten met een
leverfunctiestoornis, pediatrische patiënten: zie de vigerende versie van de samenvatting van de productkenmerken. Wijze van toediening:
retsevmo is voor oraal gebruik. Contra-indicaties: overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Actieve infecties
van klinische betekenis (bijv. actieve tuberculose). Waarschuwingen: ALAT en ASAT moeten worden gevolgd voordat met de therapie met
selpercatinib wordt gestart, elke 2 weken gedurende de eerste 3 maanden van de behandeling, maandelijks gedurende de volgende 3 maanden,
of anders zoals klinisch aangewezen. Gebaseerd op de mate van verhogingen van ALAT of ASAT kan aanpassing van de dosering van
selpercatinib vereist zijn. De bloeddruk van de patiënt moet worden gecontroleerd voordat met de therapie met selpercatinib wordt gestart,
gedurende de behandeling en behandeld met standaard antihypertensieve therapie, zoals benodigd. Gebaseerd op de mate van
bloeddrukverhoging kan aanpassing van de dosering van selpercatinib vereist zijn. Er moet permanent met selpercatinib worden gestopt als
medisch relevante hypertensie niet onder controle kan worden gebracht met antihypertensieve therapie. Selpercatinib met voorzichtigheid
gebruiken bij patiënten met aandoeningen zoals congenitaal lang-QT-syndroom of verworven lang-QT-syndroom of andere klinische
aandoeningen die predisponeren voor aritmieën. Patiënten moeten een QTcF-interval ≤ 470 ms hebben en serumelektrolyten binnen de
normale bandbreedte voordat met de behandeling met selpercatinib wordt gestart. Het elektrocardiogram en serumelektrolyten moeten
worden gevolgd bij alle patiënten na week 1 van de behandeling met selpercatinib, ten minste maandelijks gedurende de eerste 6 maanden of
anders zoals klinisch aangewezen, waarbij de frequentie wordt bijgesteld op basis van risicofactoren als diarree, braken en/of misselijkheid.
Hypokaliëmie, hypomagnesiëmie en hypocalciëmie moeten voordat met selpercatinib wordt gestart en gedurende de behandeling worden
gecorrigeerd. Monitor het QT-interval met behulp van ECG’s frequenter bij patiënten die gelijktijdig een behandeling nodig hebben waarvan
bekend is dat deze het QT-interval verlengt. Onderbreken of aanpassen van de dosering selpercatinib kan vereist zijn. Overgevoeligheid is
gemeld bij patiënten die selpercatinib kregen, waarbij het merendeel van de waargenomen voorvallen optrad bij patiënten met NSCLC die
eerder werden behandeld met anti-PD-1/PD-L1-immunotherapie. De klachten en verschijnselen van overgevoeligheid omvatten koorts,
huiduitslag en gewrichts- of spierpijn met gelijktijdige daling van het aantal bloedplaatjes of verhoogde aminotransferasen. Stel de volgende
dosis selpercatinib uit als overgevoeligheid optreedt en start met een behandeling met steroïden. Gebaseerd op de graad van de
overgevoeligheidsreacties kan aanpassing van de dosering van selpercatinib vereist zijn. Er moet worden doorgegaan met steroïden totdat de
beoogde dosering is bereikt, waarna deze kunnen worden afgebouwd. Er moet permanent met selpercatinib worden gestopt als de
overgevoeligheid terugkomt. Ernstige hemorragische voorvallen, waaronder gevallen van fatale bloedingen, zijn gemeld bij patiënten die
selpercatinib kregen. Er moet permanent met selpercatinib worden gestopt bij patiënten met een ernstige of levensbedreigende bloeding.
Interacties: Het metabolisme van selpercatinib verloopt via CYP3A4. Hierdoor kunnen geneesmiddelen die de CYP3A4-enzymactiviteit
beïnvloeden de farmacokinetiek van selpercatinib veranderen. Gelijktijdige toediening met gevoelige CYP2C8-substraten moet worden
vermeden. Gelijktijdige toediening met gevoelige CYP3A4-substraten moet worden vermeden. Selpercatinib is in vitro een remmer van P-gp
en BCRP. Voorzichtigheid moet in acht worden genomen als een P-gp-substraat (bijv. fexofenadine, dabigatranetexilaat, digoxine, colchicine,
saxagliptine) wordt gebruikt. Zwangerschap en borstvoeding: Vrouwen in de vruchtbare leeftijd moeten tijdens de behandeling en tot en met
ten minste 1 week na de laatste dosis selpercatinib zeer effectieve anticonceptie gebruiken. Mannen met een vrouwelijke partner in de
vruchtbare leeftijd moeten tijdens de behandeling en tot en met ten minste 1 week na de laatste dosis selpercatinib effectieve anticonceptie
gebruiken. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van selpercatinib bij zwangere vrouwen. Retsevmo wordt niet aanbevolen voor
gebruik tijdens de zwangerschap en bij vrouwen die zwanger kunnen worden en geen anticonceptie toepassen. Het middel mag alleen tijdens
de zwangerschap worden gebruikt als de potentiële voordelen opwegen tegen de potentiële risico’s voor de foetus. Borstvoeding moet worden
gestaakt tijdens behandeling met Retsevmo en tot en met ten minste 1 week na de laatste dosis. Er zijn geen gegevens bij de mens beschikbaar
over het effect van selpercatinib op de vruchtbaarheid. Zowel de man als de vrouw moeten vóór de behandeling advies inwinnen over het
behoud van de vruchtbaarheid. Bijwerkingen: zeer vaak (≥ 1/10): verminderde eetlust, hoofdpijn, duizeligheid, elektrocardiogram QT verlengd,
hypertensie, abdominale pijn, diarree, nausea, braken, constipatie, droge mond, rash, pyrexie, vermoeidheid, oedeem, ALAT verhoogd, ASAT
verhoogd, plaatjes verlaagd, lymfocytentelling verlaagd, magnesium verlaagd, creatinine verhoogd, hemorragie; vaak (≥ 1/100, < 1/10):
overgevoeligheid. Bewaring: Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Aflevering: U.R. Prijzen en vergoeding: zie Z-index
(taxe). Meer informatie: zie de geregistreerde SPC-tekst. Raadpleeg vóór gebruik de bijsluitertekst. Informatie is op aanvraag verkrijgbaar bij Eli
Lilly Nederland, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, telefoon 030-6025800. Datum: februari 2021.
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Test for RET
Treat with Retsevmo*

1,2

Advanced RET Fusion-Positive NSCLC
Objective Response Rate1,3

CNS Objective Response Rate4

64%

82%

(95% CI: 54, 73)

(95% CI: 60-95;
n=18/22)

ORR

Previously received at least
platinum-based chemotherapy (n=105)
17.5 months median DoR
16.5 months median PFS

ORR

Median DoR not reached
(95% CI, 9.3–NE)
Median follow-up: 9.5 months
(range: 5.7-12.0)

Indications : Retsevmo as monotherapy is indicated for the treatment of adults with:
• advanced RET fusion-positive non-small cell lung cancer (NSCLC) who require systemic therapy following prior treatment with
immunotherapy and/or platinum-based chemotherapy.
Zeer vaak voorkomende (≥1/10) bijwerkingen zijn: verminderde eetlust, hoofdpijn, duizeligheid, elektrocardiogram QT verlengd,
hypertensie, abdominale pijn, diarree, nausea, braken, constipatie, droge mond, rash, pyrexie, vermoeidheid, oedeem, ALAT
verhoogd, ASAT verhoogd, plaatjes verlaagd, lymfocytentelling verlaagd, magnesium verlaagd, creatinine verhoogd, hemorragie.
Zie voor aanbevolen dosis-aanpassingen de SmPC1
* Retsevmo was designed to selectively target RET, the primary driver of certain RET-driven cancers5

Meest voorkomende bijwerkingen: zeer vaak (≥1/10)
verminderde eetlust, hoofdpijn, duizeligheid, elektrocardiogram QT verlengd, hypertensie, abdominale pijn, diarree, nausea, braken,
constipatie, droge mond, rash, pyrexie, vermoeidheid, oedeem, ALAT verhoogd, ASAT verhoogd, plaatjes verlaagd, lymfocytentelling verlaagd,
magnesium verlaagd, creatinine verhoogd, hemorragie
▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden.

1

PP-SE-NL-0238

Referenties: 1. RETSEVMO SmPC (vigerende versie). Beschikbaar op www.lilly.nl. 2. Richtlijn Niet-kleincellig longcarcinoom 2020. Federatie Medisch
Specialisten. Website: www.richtlijnendatabase.nl/richtlijn/niet_kleincellig_longcarcinoom. 3. Drilon A, et al. NEJM 2020; 383: 813-824.
4. Subbiah V, et al. Clin Cancer Res. 2021 Aug 1;27(15):4160-4167. 5. Drilon A, et al. Nat Rev Clin Oncol. 2018; 15(3): 151-167.
Voor de verkorte samenvatting van de productkenmerken, zie elders in deze uitgave.

PP-SE-NL-0238

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren
in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden.

EEN NIEUW VOORUITZICHT

Het enige goedgekeurde bispecifieke antilichaam voor de behandeling
van patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerde NSCLC1
RYBREVANT® is de eerste goedgekeurde doelgerichte therapie
voor dit kankertype na progressie op platinumhoudende therapie.
Het biedt patiënten perspectief op een mediane totale
overleving van 22,8 maanden. *,1,2

* Secundair eindpunt in de fase I CHRYSALIS-studie, zoals geëvalueerd door BICR volgens RECIST v1.1. Mediane totale overleving 22,8 maanden; 95% BI,
14,6–NR.1BICR, geblindeerde onafhankelijke centrale beoordeling; CI, betrouwbaarheidsinterval; EGFR, epidermale groeifactorreceptor; NR, niet gemeld;
NSCLC, niet-kleincellige longkanker; RECIST, Response Evaluation Criteria in Solid Tumors.
1. RYBREVANT® samenvatting van de productkenmerken. 2021. 2. Park K, Haura EB, Leighl NB, et al. Amivantamab in
EGFR Exon 20 Insertion-Mutated Non-Small-Cell Lung Cancer Progressing on Platinum Chemotherapy: Initial Results
From the CHRYSALIS Phase I Study. J Clin Oncol. 2021;39(30):3391-3402. doi:10.1200/JCO.21.00662
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden.
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22,8 MAANDEN
OVERLEVING NA
CHEMOTHERAPIE*,1,2
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Naam van het geneesmiddel: Rybrevant 350 mg concentraat voor oplossing voor infusie. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: Eén ml
concentraat voor oplossing voor infusie bevat 50 mg amivantamab. Eén injectieflacon van 7 ml bevat 350 mg amivantamab. Amivantamab is een op
volledig humaan immunoglobuline G1 (IgG1) gebaseerd bispecifiek antilichaam dat is gericht tegen de epidermalegroeifactor (EGF)-receptoren en tegen de
mesenchymale-epitheliale transitie (MET)-receptoren, geproduceerd door een zoogdiercellijn (ovariumcellen van de Chinese hamster, CHO) met behulp van
recombinant-DNA-techniek. Farmaceutische vorm: Concentraat voor oplossing voor infusie. De oplossing is kleurloos tot lichtgeel, met een pH van 5,7 en
een osmolaliteit van ongeveer 310 mOsm/kg. Therapeutische indicatie: Rybrevant is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van volwassen
patiënten met gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met activerende insertiemutaties in het exon 20-gen van de epidermalegroeifactorreceptor
(EGFR), na falen van op platina gebaseerde therapie. Dosering en wijze van toediening: Behandeling met Rybrevant moet worden ingesteld door en
onder toezicht staan van een arts met ervaring in het gebruik van geneesmiddelen tegen kanker. Rybrevant moet worden toegediend door een medisch
zorgverlener met toegang tot gepaste medische ondersteuning voor het behandelen van infusiegerelateerde reacties (IRR’s), als deze optreden.
Voordat behandeling met Rybrevant wordt ingesteld, moet de positieve EGFR-exon20insertiemutatiestatus worden vastgesteld aan de hand van een
gevalideerde testmethode. • Dosering: De aanbevolen dosis Rybrevant bij een lichaamsgewicht <80 kg bij aanvang is 1050 mg (3 injectieflacons), bij een
lichaamsgewicht ≥80 kg bij aanvang is dit 1400 mg (4 injectieflacons). Dosisaanpassingen zijn niet vereist bij latere veranderingen van lichaamsgewicht.
• Premedicatie: moet worden toegediend om het risico op IRR’s bij Rybrevant te verkleinen (zie sectie aanbevolen gelijktijdige geneesmiddelen in de
volledige SmPC). • Behandelschema: week 1 t/m 4 wordt wekelijks een doses toegediend. Vanaf week 5 en verder wordt elke twee weken een doses
toegediend te beginnen in week 5. • Behandelduur: Het wordt aanbevolen om patiënten met Rybrevant te behandelen tot progressie van de ziekte of
tot onaanvaardbare toxiciteit. • Gemiste dosis: Als een geplande dosis wordt gemist, moet de dosis zo spoedig mogelijk worden toegediend en moet
het doseringsschema dienovereenkomstig worden aangepast, zodat het behandelinterval hetzelfde blijft. • Dosisaanpassingen: Toediening moet worden
onderbroken bij bijwerkingen van graad 3 of graad 4, totdat de bijwerking afneemt tot ≤ graad 1 of het aanvangsniveau. Duurt een onderbreking 7 dagen of
minder, hervat de behandeling dan met de huidige dosis. Duurt een onderbreking langer dan 7 dagen, dan wordt aanbevolen de behandeling te hervatten
met een verlaagde dosis (zie sectie dosisaanpassingen in de volledige SmPC). • Bijzondere populaties: – Pediatrische patiënten: Er is geen relevante
toepassing van amivantamab bij pediatrische patiënten bij de behandeling van niet-kleincellige longkanker. – Ouderen: Er zijn geen dosisaanpassingen nodig.
– Nierinsufficiëntie: Er zijn geen formele studies met amivantamab uitgevoerd bij patiënten met nierinsufficiëntie. Op basis van populatie-farmacokinetische
(PK-)analyses is er geen dosisaanpassing nodig voor patiënten met lichte of matige nierinsufficiëntie. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met ernstige
nierinsufficiëntie. – Leverinsufficiëntie: Er zijn geen formele studies met amivantamab uitgevoerd bij patiënten met leverinsufficiëntie. Op basis van
populatie-PK-analyses is er geen dosisaanpassing nodig voor patiënten met lichte leverinsufficiëntie. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met matige
of ernstige leverinsufficiëntie. – Wijze van toediening: Rybrevant is voor intraveneus gebruik. Het wordt toegediend als intraveneuze infusie na verdunning
met een steriele 5%-glucoseoplossing of natriumchlorideoplossing voor injectie van 9 mg/ml (0,9%) (voor instructies over de infusiesnelheden, zie sectie
infusiesnelheden in de volledige SmPC). Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor een van de hulpstoffen. Bijzondere
waarschuwingen: • Terugvinden herkomst: Om het terugvinden van de herkomst van biologicals te verbeteren moeten de naam en het batchnummer van
het toegediende product goed geregistreerd worden. • Infusiegeralteerde reacties: Onderbreek de infusie bij het eerste teken van IRR’s. Op klinische indicatie
moeten aanvullende ondersteunende geneesmiddelen (bijv. aanvullende glucocorticoïden, antihistaminica, antipyretica en antiemetica) worden toegediend.
(zie sectie dosisaanpassingen/infusiegerelateerde reacties in de volledige SmPC). • Huid- en nagelreacties: Als de patiënt een graad 2-reactie van huid of
nagel ontwikkelt, moet ondersteunende zorg worden ingesteld. Als er na 2 weken geen verbetering optreedt, moet dosisverlaging worden overwogen. Als
de patiënt een graad 3-reactie van huid of nagel ontwikkelt, moet ondersteunende zorg worden ingesteld en moet onderbreking van Rybrevant worden
overwogen totdat de bijwerking verbetert. Als de patiënt een graad 4-reactie van huid ontwikkelt (waaronder toxische epidermale necrolyse [TEN]), stop dan
definitief met Rybrevant. • Interstitiële longziekte: Als de patiënt interstitiële longziekte (ILD) of op ILD lijkende bijwerkingen (bijv. pneumonitis) ontwikkelt,
stop dan definitief met Rybrevant. • Oogaandoeningen: Patiënten die zich presenteren met verergerende symptomen aan de ogen, moeten onmiddellijk
naar een oogarts worden verwezen en moeten stoppen met het gebruik van contactlenzen totdat de symptomen zijn beoordeeld. Bijwerkingen: Voor een
compleet overzicht, zie de volledige SmPC. Samenvatting van het veiligheidsprofiel: De meest frequent waargenomen bijwerkingen van alle graden waren:
rash (76%), infusiegerelateerde reacties (67%), nageltoxiciteit (47%), hypoalbuminemie (31%), oedeem (26%), vermoeidheid (26%), stomatitis (24%), nausea
(23%) en constipatie (23%). Ernstige bijwerkingen waren onder andere: ILD (1,3%), IRR (1,1%) en rash (1,1%). 3% van de patiënten stopte met Rybrevant
vanwege bijwerkingen. De bijwerkingen die het vaakst leidden tot stoppen met de behandeling waren: IRR (1,1%), ILD (0,5%) en nageltoxiciteit (0,5%).
Registratiehouder: Janssen-Cilag NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, België. ATC code: L01FX18. Farmacotherapeutische categorie: Monoklonale
antilichamen en antilichaamgeneesmiddelconjugaten. Uitgebreide productinformatie: Voor volledige SmPC: http://www.janssen.com/netherlands/onzegeneesmiddelen. Afleveringswijze: Geneesmiddel op medisch voorschrift. Datum: 12/2021
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NIEUW: nu
eens per 6 weken
voor alle indicaties*
en combinaties1

pembrolizumab

BIEDT
RUIMTE
Minder infuusafspraken
voor uw patiënt,
meer capaciteit
voor u.

Voor meer productinformatie zie
verkorte SPC elders in dit blad.

SPC:

1.

KEYTRUDA 25 mg [SPC]. Haarlem, The Netherlands:
Merck Sharp & Dohme, B.V.; November 2021.
* Bij volwassenen

Raadpleeg de volledige productinformatie (SPC) alvorens KEYTRUDA voor te schrijven.

Q6W
400 mg

Q3W
200 mg

MSD B.V.,
Postbus 581, 2003 PC
Haarlem,
tel. 0800-9999000
medicalinfo.nl@merck.com
www.msd.nl

NL-KEY-00331

Q6W:
9 infusies
per jaar

Voor de volledige en meest recente productinformatie verwijzen wij naar de goedgekeurde SPC op www.ema.europa.eu Samenstelling: Eén injectieflacon met
4 ml concentraat bevat 100 mg pembrolizumab. Elke ml concentraat bevat 25 mg pembrolizumab. Therapeutische indicaties: Als monotherapie geïndiceerd
voor: gebruik bij volwassenen voor de behandeling van gevorderde (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom, adjuvante behandeling bij volwassenen met
stadium III melanoom waarbij lymfeklieren betrokken zijn en bij wie complete resectie heeft plaatsgevonden, eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd nietkleincellig longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen met tumoren die PD-L1-expressie vertonen met een tumour proportion score (TPS) ≥ 50 % zonder EGFR- of
ALK-positieve tumormutaties, behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd NSCLC bij volwassenen met tumoren die PD-L1-expressie vertonen met een
TPS ≥ 1 % en die ten minste één eerdere chemotherapie hebben ondergaan (Patiënten met EGFR- of ALK-positieve tumormutaties moeten tevens een hierop
gerichte behandeling hebben ondergaan vóór behandeling met KEYTRUDA), behandeling van volwassenen en kinderen van 3 jaar en ouder met recidief of
refractair klassiek hodgkinlymfoom (cHL) bij wie autologe stamceltransplantatie (ASCT) heeft gefaald of na minstens twee eerdere behandelingen indien ASCT
geen behandelingsmogelijkheid is, behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom bij volwassenen die eerder platinumbevattende
chemotherapie hebben ondergaan, behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom bij volwassenen die niet in aanmerking komen voor
cisplatinebevattende chemotherapie en bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een combined positive score (CPS) ≥ 1, behandeling van terugkerend
of gemetastaseerd HNSCC bij volwassenen bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een TPS ≥ 50 % en die progressie vertonen met of na
platinumbevattende chemotherapie. Als eerstelijnsbehandeling geindiceerd voor de behandeling van gemetastaseerd microsatellietinstabiel (MSI-H) of
mismatch-repair-deficiënt (dMMR) colorectaalcarcinoom (CRC) bij volwassenen. In combinatie met pemetrexed en platinumbevattende chemotherapie
geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-plaveiselcel-NSCLC bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-positieve mutaties.
In combinatie met carboplatine en ofwel paclitaxel of nab-paclitaxel geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd plaveiselcel-NSCLC bij
volwassenen. Als monotherapie of in combinatie met platinum- en 5-fluoro-uracil (5 FU)-chemotherapie geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van
gemetastaseerd of inoperabel terugkerend hoofd-halsplaveiselcelcarcinoom (HNSCC) bij volwassenen bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een
CPS ≥ 1. In combinatie met axitinib of lenvatinib geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom (RCC) bij volwassenen. In
combinatie met platinum- en fluoropyrimidinebevattende chemotherapie geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal gevorderd
inoperabel of gemetastaseerd carcinoom van de slokdarm, of HER-2-negatief adenocarcinoom van maag-slokdarm-overgang bij volwassenen bij wie de
tumoren PD-L1-expressie vertonen met een CPS ≥ 10. In combinatie met chemotherapie, geïndiceerd voor de behandeling van lokaal terugkerende inoperabele
of gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker bij volwassenen bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een CPS ≥ 10 en die niet eerder chemotherapie
voor gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. In combinatie met lenvatinib, geïndiceerd voor de behandeling van gevorderd of terugkerend
endometriumcarcinoom bij volwassenen met ziekteprogressie tijdens of na eerdere behandeling met een platinumbevattende therapie in welke setting dan ook
en die niet in aanmerking komen voor curatieve chirurgie of bestraling Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor een van de ingrediënten. Belangrijke
waarschuwingen: KEYTRUDA moet permanent worden gestopt bij graad 4 of terugkerende graad 3 bijwerkingen, tenzij anders gespecificeerd in tabel 1 van
de SPC. Alleen bij patiënten met cHL moet KEYTRUDA bij graad 4 hematologische toxiciteit worden onderbroken tot bijwerkingen afnemen tot graad 0-1. PD-L1status: Wanneer de PD-L1-status van een tumor wordt beoordeeld, moet een goed gevalideerde en robuuste methodologie worden gekozen om vals-negatieve
of vals-positieve bepalingen te minimaliseren. Immuungerelateerde reacties: Immuungerelateerde bijwerkingen, waaronder ernstige gevallen en gevallen met
fatale afloop, zijn voorgekomen met pembrolizumab. De meeste gevallen waren reversibel en beheersbaar door onderbrekingen van pembrolizumab, toediening
van corticosteroïden en/of ondersteunende zorg. Gebaseerd op klinisch onderzoek kan de toevoeging van andere systemische immunosuppressiva worden
overwogen. Pembrolizumab mag worden herstart binnen 12 weken na de laatste dosis KEYTRUDA als de bijwerking herstelt tot graad ≤ 1 en de corticosteroïddosis
verminderd is tot ≤ 10 mg prednison of equivalent per dag. Immuungerelateerde bijwerkingen die invloed hebben op meerdere lichaamssystemen kunnen
gelijktijdig voorkomen. Transplantaatgerelateerde reacties: Behandeling met pembrolizumab kan het risico op afstoting vergroten bij ontvangers van een
orgaantransplantaat. Infusiegerelateerde reacties: Ernstige infusiegerelateerde reacties zijn gemeld, waaronder overgevoeligheid en anafylaxie. Staak de infusie
bij graad 3 of 4 infusiereacties en stop permanent met pembrolizumab. Patiënten met een lichte of graad 1 of 2 infusiereactie kunnen pembrolizumab onder
nauwlettend toezichtblijven krijgen; premedicatie met antipyretica en antihistaminica kan worden overwogen. Gebruik van pembrolizumab bij patiënten met
urotheelcarcinoom die eerder platinumbevattende chemotherapie hebben ondergaan: Artsen moeten rekening houden met een vertraging in het ontstaan van
het effect van pembrolizumab voor het starten van de behandeling bij patiënten met slechtere prognostische kenmerken en/of agressieve ziekte. Gebruik van
pembrolizumab bij patiënten met urotheelcarcinoom die niet in aanmerking komen voor cisplatinebevattende chemotherapie en bij wie de tumoren PD-L1expressie vertonen met een CPS ≥ 10: Artsen moeten rekening houden met het vertraagde effect van pembrolizumab voor het starten van de behandeling bij
patiënten met urotheelcarcinoom die in aanmerking komen voor combinatiechemotherapie met carboplatine. Er zijn geen gegevens beschikbaar over veiligheid
en werkzaamheid bij fragielere patiënten die niet in aanmerking komen voor chemotherapie. Pembrolizumab kan in deze populatie gebruikt worden na het
zorgvuldig overwegen van de potentiële baten-risicoverhouding op individuele basis. Gebruik van pembrolizumab voor eerstelijnsbehandeling van NSCLC of
HNSCC: Artsen moeten rekening houden met de baten-risicoverhouding van de beschikbare behandelingsmogelijkheden (pembrolizumabmonotherapie of
pembrolizumab in combinatie met chemotherapie) alvorens een behandeling te starten bij patiënten met NSCLC of HNSCC tumoren die PD L1-expressie
vertonen. Gegevens ten aanzien van werkzaamheid en veiligheid van patiënten van 75 jaar en ouder zijn beperkt. Voor patiënten van 75 jaar en ouder moet
pembrolizumabin combinatie met chemotherapie met voorzichtigheid worden gebruikt na zorgvuldige afweging van de voordelen en risico’s op individuele
basis. Gebruik van pembrolizumab in combinatie met axitinib voor eerstelijnsbehandeling van patiënten met RCC: Er zijn hogere frequenties dan verwacht
gemeld van ALAT- en ASAT-stijgingen van graad 3 en 4 bij patiënten met gevorderd RCC. Leverenzymen dienen gecontroleerd te worden voor het starten van de
behandeling en periodiek gedurende de behandeling. Frequentere controle van leverenzymen dan bij gebruik van de geneesmiddelen als monotherapie kan
worden overwogen. De medische behandelrichtlijnen voor beide geneesmiddelen dienen te worden gevolgd, zie ook SPC van pembrolizumab en axitinib.
Gebruik van pembrolizumab voor eerstelijnsbehandeling van patiënten met MSI-H/dMMR CRC: In een klinische studie was de hazardratio op een voorval met
betrekking tot totale overleving groter voor pembrolizumab vergeleken met chemotherapie tijdens de eerste 4 behandelmaanden, gevolgd door een
langetermijnoverlevingsvoordeel voor pembrolizumab. Bijwerkingen: Pembrolizumab wordt vooral geassocieerd met immuungerelateerde bijwerkingen. De
meeste hiervan, inclusief ernstige reacties, verdwenen na het starten van geschikte medische therapie of het stoppen van pembrolizumab. De meest
voorkomende bijwerkingen bij pembrolizumab als monotherapie in klinische studies zijn: vermoeidheid, misselijkheid en diarree . Het merendeel van de
gemelde bijwerkingen had een ernst van graad 1 of 2. De frequentie van bijwerkingen bij pembrolizumabcombinatietherapie was hoger. De meest voorkomende
bijwerkingen in klinische studies bij combinatie met chemotherapie waren anemie, misselijkheid, vermoeidheid, obstipatie, neutropenie, diarree, verminderde
eetlust en braken. De incidentie van bijwerkingen van graad 3-5 bij patiënten met NSCLC was vergelijkbaar voor pembrolizumabcombinatietherapie en voor
alleen chemotherapie. Bij patiënten met HNSCC was de incidentie van bijwerkingen vergelijkbaar voor pembrolizumabcombinatietherapie en voor chemotherapie
met cetuximab. Bij patiënten met oesofaguscarcinoom en TNBC was de incidentie van bijwerkingen iets hoger voor pembrolizumabcombinatietherapie dan voor
alleen chemotherapie. De meest voorkomende bijwerkingen in klinische studies bij combinatie met axitinib of lenvatinib waren: diarree, hypertensie,
hypothyreoïdie, vermoeidheid, verminderde eetlust, misselijkheid, artralgie, braken, gewichtsverlies, dysfonie, buikpijn, proteïnurie, palmoplantair
erytrodysesthesiesyndroom, huiduitslag, stomatitis, obstipatie, skeletspierstelselpijn, hoofdpijn en hoesten. De incidentie van bijwerkingen van graad 3-5 was
bij patiënten met RCC hoger voor pembrolizumab in combinatie met axitinib of lenvatinib dan voor alleen sunitinib. De incidentie van bijwerkingen van graad
3-5 was bij patiënten met EC hoger voor pembrolizumab in combinatie met lenvatinib dan voor alleen chemotherapie. Bij de adjuvante behandeling van
melanoom werd een trend naar een verhoogde frequentie van ernstige bijwerkingen waargenomen bij patiënten van 75 jaar en ouder. Als pembrolizumab als
combinatietherapie wordt toegediend, raadpleeg dan ook de SPC van de afzonderlijke bestanddelen van de combinatietherapie. Extra
veiligheids¬waarschuwingen: Alle voorschrijvers van KEYTRUDA moeten bekend zijn met de ‘Informatie voor de Artsen en de richtlijnen voor de
behandeling’. De voorschrijver moet de risico’s van de KEYTRUDA-behandeling met de patiënt bespreken. De patiënt zal bij elk voorschrift de
patiëntenwaarschuwingskaart en de patiënteninformatiefolder meekrijgen. Farmacotherapeutische groep: ATC code L01XC18. Afleveringswijze: UR
Vergoeding: op verstrekking van dit geneesmiddel bestaat aanspraak krachtens de Zorgverzekeringswet. Registratiehouder: Merck Sharp & Dohme B.V.,
Nederland. Registratienummers: EU/1/15/1024/002
Contactgegevens:
MSD B.V., tel. 0800-9999000, medicalinfo.nl@merck.com.
Datum: November 2021.
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