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3. Patiënten met de volgende ernstige extra-hepatische
manifestaties:
a. Hepatitis C virus-gerelateerde huidafwijkingen die
pathologisch zijn bewezen als porphyria cutanea
tarda of leukocytoclastische vasculitis.
b. vasculitis en/of nierinsufficiëntie secundair aan
cryoglobulinemie.
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Dit jaar kwam voor het eerst in de jury
van de Galenus Geneesmiddelenprijs de
vraag naar voren of de verkoopprijs van
het geneesmiddel ook een criterium is
bij de keuze van de winnaar. Volgens het
reglement moet het meest betekenisvolle
en innovatieve geneesmiddel de winnaar worden. Kosten worden niet direct
genoemd, maar is een geneesmiddel betekenisvoller als het relatief goedkoop is?
Terecht is er meer en meer aandacht voor
de kosten van geneesmiddelen. Het formulariumbeleid in het Radboudumc neemt al
decennia lang als uitgangspunt dat voor
een groep geneesmiddelen eerst wordt
nagegaan of ze qua kwaliteit en veiligheid vergelijkbaar zijn (uitwisselbaar), en
als dat dan het geval is dan wordt uit die
groep op basis van onderhandeling de
goedkoopste variant gekozen. Vanaf dat
moment is voor die groep ook slechts dat
goedkoopste geneesmiddel beschikbaar
in het ziekenhuis. Per definitie is dat dan
ook het middel met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Voor geneesmiddelgroepen als ACE-remmers, protonpompremmers, bronchodilatantia etc. werkt dat
uitstekend. Zeker als er binnen de groep
reeds generieke middelen beschikbaar
zijn, leidt dat tot flinke kostenreductie.
Er zijn ook geneesmiddelgroepen waar
dat minder goed werkt, bijvoorbeeld bij
psychofarmaca. Daar waar het substitueren van perindopril naar lisinopril in zijn
algemeenheid als een eenvoudige switch
wordt ervaren door voorschrijver en patiënt, ligt dit heel anders bij psychofarmaca.
Een patiënt die goed is ingesteld op een
SSRI zal nu eenmaal niet gemakkelijk
overschakelen naar een andere SSRI op
basis van formulariumbeleid. In dit type
geneesmiddelgroepen beperkt de kostenbesparing zich meestal tot generieke
substitutie. Analoog aan de verhouding
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Dure geneesmiddelen breken
door ’t plafond
tussen generieke middelen en specialités
is de relatie biosimilars versus biologicals.
Voor de groeihormonen en voor de TNFα-remmers hanteert het Radboudumc nu
al voor een groot deel de bovenbeschreven strategie. Bij nieuwe patiënten wordt
gestart met de biosimilars en reeds behandelde patiënten worden in principe omgezet naar deze groep. Natuurlijk zijn altijd
uitzonderingen mogelijk op grond van rationele farmacotherapeutische argumenten.
De kostenbesparing die met dit consequente en zorgvuldige formularium
beleid wordt gerealiseerd valt in het
niet bij de kostenstijging van de nieuwe
dure geneesmiddelen. Die zijn alle uniek
in hun farmacotherapeutisch profiel en
zijn dan ook per definitie niet uitwissel
baar. Biosimilars daarvan zullen pas op
de markt komen als het patent verlopen
is. Dit betekent dat ziekenhuizen geconfronteerd worden met onvermijdelijke
hoge kosten. Een formulariumbeleid
schiet hier tekort en het niet verstrekken
van die middelen is onverantwoord als
de beroepsvereniging het middel heeft
geadviseerd in de betreffende indicatie.
Deze kostenpost is voor een groot deel
verantwoordelijk voor het jaarlijks overschrijden van het zorgkostenplafond. Een
arts of ziekenhuis heeft in zo’n situatie
slechts drie keuzes: a) gewoon behandelen, maar dat leidt tot kosten die niet vergoed worden, b) niet behandelen, maar
dan ontzeg je patiënten een behandeling
die geïndiceerd is, en c) wel behandelen,
maar elders kosten besparen zodat het
kostenplafond niet wordt overschreden.
Bij de laatste optie gaat het dan om het
schrappen van andere dure behandelingen zoals bijvoorbeeld een niertransplantatie of een coronaire-bypassoperatie.
Ook dat is natuurlijk onacceptabel.

Prof. dr. Paul Smits
Voorzitter jury Nederlandse
Geneesmiddelprijzen
Dit knelpunt vraagt om een snelle oplossing. Ten eerste moeten de kosten van de
dure wees- en geneesmiddelen omlaag
en ten tweede moet deze kostenpost uitgezonderd worden van het zorgkosten
plafond. Zoals hierboven toegelicht
kunnen de voorschrijvers immers geen
verantwoord beleid voeren om die kosten te reduceren, dit in tegenstelling tot
de situatie bij andere geneesmiddelen.
Ook dit jaar zijn er verschillende interessante dure geneesmiddelen aangemeld
voor de Galenus Geneesmiddelenprijs
2015. Zij maken ook deel uit van deze
actuele discussie. Natuurlijk kunnen ze
nog steeds de prijs winnen; als ze maar
het meest betekenisvol en innovatief zijn.
Prof. dr. Paul Smits, internist-farmacoloog
Thans decaan / vicevoorzitter van de Raad van
Bestuur van het Radboudumc te Nijmegen
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Naam
Prof. dr. H.M.W. Verheul
Prof. dr. M.J. Smit

Instelling
VUmc
VU

2003
2004

Prof. dr. K. Poelstra
Dr. T.I.F.H. Cremers

RUG
RUG

2005
2006

Prof. dr. G.A. Rongen
Prof. dr. M. van Eck

Radboudumc
Universiteit Leiden

2007

Prof. dr. B.Ch. Oostenbrink VU

2008

Dr. O.C. Meijer

LUMC

2009
2010

Dr. R.M. Schiffelers
Dr. R. Masereeuw

Universiteit Utrecht
Radboudumc

2011

Prof. dr. I. de Esch

VU

2012
2013

Prof. dr. L.J. de Windt
Dr. E. Mastrobattista

MUMC
Universiteit Utrecht

Onderzoek
De rol van trombocyten in de angiogenese bij tumoren
Spontaan actieve receptoren en implicaties voor
geneesmiddelenonderzoek
Endotoxinedetoxificatie en drug targetting
Augmentatie werking SSRI door deze te combineren met een
remmer van de 5-HT2C-serotoninereceptor
Translationeel onderzoek naar ischemische preconditionering
Rol van cholesterol bij de ontwikkeling van arteriosclerotische
laesies
Computersimulaties van geneesmiddel-eiwitinteracties.
Structuur, flexibiliteit en vrije bindingsenergie
Interacties tussen corticosteron en serotoninereceptoren.
Glucocorticoïd stress hormonen, stress en hersenziektes
Klinische consequenties van circulerende nanodeeltjes
De rol van de ABC-transporters bij acute nierschade door
geneesmiddelen
Fragment-based drug discovery: small becomes big in
medicinal chemistry
Gene regulatory mechanisms in heart failure
Biomimetische dragersystemen voor biotherapeutica

2014

Dr. T. Würdinger

VUmc

Identificatie van drug targets en markers in tumoren en bloed

Winnaars van de Galenus Geneesmiddelenprijs
Jaar
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Productnaam
Enablex
Campral
CellCept
Tasmar
Viagra
Remicade
Herceptin
Glivec
Xigris
Fuzeon
Velcade
Avastin
Gardasil
Januvia
Celsentri
Nplate
Arzerra
Removab
Adcetris
Kalydeco

Indicatie    
reumatische ziekten
alcoholabusus
transplantaties
ziekte van Parkinson
erectiestoornissen
ziekte van Crohn
borstkanker
CML en GIST
sepsis
hiv
multipel myeloom
dikkedarmkanker
HPV-virus
diabetes type 2
hiv
ITP
CLL
maligne ascites
hodgkin lymfoom / aLCL
cystische fibrose
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Galenuslezing:
de tussenbalans van Ron de Kloet
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H

et gegeven dat depressie een reactie is op het ontregeld raken van
hersencircuits, betekent dat alleen een medicamenteuze behandeling
niet volstaat, stelt emeritus hoogleraar Ron de Kloet. Ook een neuropsychologische benadering is nodig, om de aangedane circuits in de hersenen
te reactiveren. Tijdens de Galenuslezing zal De Kloet dieper ingaan op wat er
precies in die circuits gebeurt, en wat daarbij mis kan gaan.

Em. prof. dr. E.R. de Kloet

Het eerste dat opvalt bij het betreden van het huis van Ron de Kloet, is
een kleine icoon van een zeepaardje
dat bevestigd is aan de voordeur. In de
woonkamer staan zelfs drie vitrinekasten
met zeepaardjes in alle soorten en
maten: beeldjes, tekeningen, boeken
waarop ze staan afgebeeld of waarbij het
woord in de titel voorkomt. Het diertje is
voor De Kloet een soort mascotte voor
zijn werk omdat het symbool staat voor
de hippocampus, het gebied in de hersenen dat betrokken is bij het declaratieve
geheugen. Het is dit hersendeel waarin
De Kloet zijn carrière heeft gemaakt. En
de aanwezigheid van die vitrinekasten in
de woonkamer duidt erop dat zijn vrouw
Marian Joëls zijn fascinatie deelt of in
ieder geval begrijpt. Niet vreemd, want
Joëls is hoogleraar neurowetenschappen
aan het UMC Utrecht, de twee publiceren ook wel gezamenlijk.
Tussenbalans
De rede die De Kloet op vrijdag 5 maart
2010 uitsprak ter gelegenheid van zijn
afscheid als hoogleraar in de medische
farmacologie aan de Universiteit Leiden,
draagt de naam Tussenbalans. En dat is
niet voor niets, want rond de hippocampus liggen nog diverse onderzoeks
lijnen op nadere uitwerking te wachten.
“Binnen mijn eigen aandachtsgebied
depressie bijvoorbeeld”, zegt De Kloet.
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“Je kunt in de populatie niet voorspellen wie depressief wordt, maar wel zal
het mogelijk worden vast te stellen wie
een grote kans heeft op terugval. Als je

Ons werk bevestigde
dat cortisol wel en
dexamethason niet
wordt opgenomen in
de hippocampus
dat op basis van biologische maten kunt
bepalen, kun je de behandeling daarop
aanpassen. Daarnaar vindt intensief
onderzoek plaats. We hebben hiervoor
zelfs het bedrijf Dynacorts Therapeutics
opgericht, waarin ik zelf ook nog actief
ben. Maar onderzoek op andere gebieden dan depressie zou ook heel interessant zijn. Ik zou bijvoorbeeld graag willen
weten welke invloed de anti-mineralocorticosteroïden die mensen met hartfalen krijgen voorgeschreven, hebben
op comorbiditeit van depressie en cognitieve stoornissen. Ook de invloed van
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drugs die via de hippocampus cognitieve
prestaties verbeteren verdient nader
onderzoek, zoals bijvoorbeeld het effect
van Ritalin® dat kinderen met ADHD
krijgen. Maar ik moet realistisch zijn: ik
ben 70 en Nederland is niet de Verenigde
Staten, waar met pensioen gaan op je
65ste geen issue is.”
Cortisol, emoties en geheugen
Naast een forse dosis talent, nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen
speelde ook toeval een rol in de wijze
waarop De Kloets carrière vorm kreeg.
Op donderdag 28 november 1968 trok hij
het verkeerde lot: hij lootte met een studievriend om te bepalen wie van de twee
zou gaan solliciteren naar de promotieplaats bij het Rudolf Magnus Instituut in
Utrecht. De ander won en werd direct
aangenomen. “Ik vroeg toen diezelfde
dag aan professor David de Wied, directeur van het instituut, of ik toch op de
een of andere manier bij hem kon werken”, vertelt hij. “De Wied pleegde een
telefoontje en zei: ‘Je kunt maandag als
promovendus beginnen bij Organon’.”
Daar had De Kloet al eerder stage gelopen en hij was daarbij gestuit op een
publicatie van Bruce McEwen in Nature
over het feit dat cortisol, het hormoon
dat geproduceerd wordt in de bijnierschors, terechtkomt in de hippocampus,
amygdala, en delen van de cortex, de
hersengebieden voor angst, geheugen en
coping met stress. De Kloet: “Tot die tijd
werd gedacht dat cortisol aangrijpt in de
hypothalamus en de hypofyse, maar het
ging dus naar de gebieden die van belang
zijn voor de beleving en opslag van emoties in het geheugen. De hippocampus
geeft context aan onze emoties: plaats,
tijd, hoe je je voelde toen een gebeurtenis zich voordeed. Die informatie wordt
tegelijk opgeslagen met de feiten van
die gebeurtenis. Daarom zie je, als je die
steen oppakt die je van je vakantie mee
terugbracht, meteen weer de omgeving,
het weer en de sfeer aldaar.”
Twee receptoren
De Kloet en zijn leidinggevende bij
Organon, Johan van der Vies, dachten:

dat kunnen wij beter dan McEwen. Hij
vertelt: “We herhaalden zijn experiment
met dexamethason, een synthetisch
analogon van cortisol dat veel sterker
werkt en naar ons idee dus nog veel
beter zou moeten worden opgenomen
in de hippo
campus. Tot onze verbazing kwam dexamethason helemaal niet
in de hippocampus.” De Kloet schreef
McEwen hierover aan, wat leidde tot
twee jaar als postdoc aan de Rockefeller
University in New York. “Ons werk daar
bevestigde dat cortisol wel en dexame
thason niet wordt opgenomen in de hippocampus”, zegt De Kloet. “Pas 20 jaar
later ontdekten we waarom: dexamethason passeert nauwelijks de bloed-her-

Dat is de ergste
stressor die er is:
onzekerheid en niet
kunnen voorspellen
wat de toekomst zal
brengen
senbarrière. Het wordt weer afgevoerd
uit de hersenen door diezelfde pomp
die ook de medicamenteuze behandeling van hersentumoren zo lastig maakt.”
Bij zijn terugkeer in Nederland werd De
Kloet alsnog aangesteld aan het Rudolf
Magnus Instituut. In 1985 deed hij
daar de ontdekking die hij nu, achteraf
beschouwt als het échte begin van zijn
carrière. Hij vertelt: “Er bleken twee
receptoren voor cortisol te zijn. De ene
receptor is degene die we al eerder
gezien hadden, die bindt cortisol heel
sterk en is daarom voortdurend groten
deels bezet, dat is de zogenaamde
mineralocorticosteroïdreceptor, voor
de kenners MR. De andere heeft een
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lage affiniteit voor cortisol en wordt pas
gevuld bij stress, dus als de cortisol-concentratie omhoog gaat. Het was net alsof
ik een goudmijn had aangeboord. Ik realiseerde me hierdoor in één klap dat de
eerste receptor, de MR, altijd actief is en
ons helpt om met stress om te gaan. Via
deze MR activeert cortisol de circuits die
ons in staat stellen om bij een nieuwe
situatie de betekenis daarvan in te
schatten. Het geheugen wordt ook ingeschakeld om na te gaan welke beslissing eerder genomen is om correct te
reageren. Is er geen eerdere ervaring in
je geheugen opgeslagen en weet je geen
onmiddellijke oplossing dan ontwikkelt zich de stressrespons tezamen met
gedragsuitingen zoals angst of woede.
De stressrespons verhoogt cortisol en
vervolgens wordt de tweede receptor
bezet met cortisol, de glucocorticoïd
receptor (GR). Die levert de energie om
uit te voeren wat je denkt dat de juiste
handeling is, zorgt ervoor dat je je aanpast aan de stress en bevordert je herstel. De balans tussen het aan- en uitzetten van de stressrespons – de balans
dus tussen die twee receptoren MR en
GR – is cruciaal voor aanpassing aan
stress. Als je je verkeerd aanpast aan de
stressvolle situatie, wordt de verkeerde
reactie erop in je geheugen opgeslagen
en blijf je verkeerd reageren als je hetzelfde weer een keer meemaakt .”
Vijf bevindingen
In 1990 volgde een benoeming tot hoogleraar in de medische farmacologie
bij het LUMC. De 20 jaren die hierop
volgden, vatte De Kloet in 2010 in zijn
afscheidsrede samen in vijf essentiële
bevindingen:
1. Cortisol wordt niet alleen na stress
afgegeven, maar ook ieder uur spontaan als puls. Dit zorgt ervoor dat
weefsels en cellen veerkrachtig blijven als het hormoon plotseling bij
stress moet kunnen werken.
2. In de hersenen activeert cortisol een
tweetal nauw verwante receptor
eiwitten: de mineralocorticoïd- en
glucocorticoïdreceptoren (MR en
GR). MR regelt de eerste reactie op
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stress en GR beëindigt die weer, terwijl de ervaring wordt opgeslagen in
het geheugen in voorbereiding op de
toekomst.
3. De cortisol coördineert verschillende
hersen- en lichaamsfuncties om aanpassing aan een omgevingsstressor
te bevorderen.
4. De genvarianten van de twee cortisolreceptoren kunnen worden gebruikt
als biomarker om de kans op terugval
van psychopathologie en het succes
van een therapie te voorspellen.
5. Ervaringen vroeg in het leven kunnen de hersenen programmeren voor
omgang met stress in het latere leven.
De wisselwerking tussen MR en GR –
essentieel om met stress te kunnen
omgaan – kan op diverse manieren veranderd worden. Er kan sprake zijn van
een genetische verandering in de receptoren zelf, waardoor mensen bijvoorbeeld hun omgeving als positief interpreteren, het glas is half vol. “Maar de
functies van de receptoren kunnen ook
door ervaringen worden beïnvloed”, zegt
De Kloet, “met name ervaringen vroeg in
het leven en in de puberteit.”
Verstoring door geneesmiddelen
De wisselwerking tussen MR en GR kan
ook verstoord worden door genees
middelen. In dit verband is de ontdekking van De Kloet ook relevant. Hij vertelt: “Dien je iemand dexamethason toe
als ontstekingsremmer, dan wordt ook
de afgifte van het eigen cortisol geblokkeerd. De MR kan niet meer werken en
je kunt dus ook de betekenis van iets
nieuws niet goed meer inschatten. Dat
is de ergste stressor die er is: onzekerheid, geen controle hebben en niet kunnen voorspellen wat de toekomst zal
brengen. Typisch zo’n situatie waarin
de eerste receptor, de MR, niet werkt en
waarin de tweede alleen maar een gevoel
van onzekerheid opslaat. Uit dierexperimenteel onderzoek bleek dat door toevoeging van een klein beetje cortisol aan
de dexamethason-therapie de hersenfuncties weer genormaliseerd worden.
Dat zou eigenlijk ook in de kliniek eens
getest moeten worden.”
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Ron de Kloet
De carrière van Ron de Kloet (1944) is terug te voeren op één kernvraag: hoe
kan het zijn dat de werking van cortisol, die zo cruciaal is voor aanpassing en
gezondheid, een dodelijk signaal kan worden? Als hoogleraar medische farmacologie hield hij zich 20 jaar met deze vraag bezig en ook nu – vijf jaar na zijn
emeritaat – levert hij een actieve bijdrage aan de zoektocht naar het antwoord.
Sinds 2004 is hij academieprofessor aan de Koninklijke Nederlandse Academie
van Wetenschappen. Hij won talloze onderscheidingen, meest recent (in 2014)
de Golden Kraepelin medaille van het Max Planck Instituut voor psychiatrie.

Andere indeling nodig
We weten inmiddels dat depressie een
reactie is op ontregeling van hersencircuits voor verwerking van stressvolle
informatie. Maar op dit moment is de
diagnose nog steeds symptomatisch,
stelt De Kloet. “De diagnose van depressie kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op
een depressieve gemoedstoestand,
overmatige slaapbehoefte, futloosheid

Alleen geneesmiddelen
toedienen zal niet
volstaan, je zult ook
de neuropsychologische
kant moeten
benaderen
en overgewicht, maar ook juist op ondergewicht, agitatie, slapeloosheid en een
verminderd vermogen ergens plezier aan
te beleven”, zegt hij, “zaken die diametraal tegenover elkaar staan. Om verder
te komen zou de klassieke diagnose van
psychiatrische stoornissen verder kunnen worden aangevuld door objectief
meetbare neurale, hormonale en genetische waarden mee te wegen. Achterhaal
bijvoorbeeld waar de ontregeling in

het stresssysteem heeft plaatsgevonden. Dat helpt bij het vaststellen van
de biologische oorzaak van de aandoening die weer van belang is om daarop
de behandeling te kunnen afstemmen.
Alleen geneesmiddelen toedienen zal
niet volstaan, je zult ook de neuro
psychologische kant moeten benaderen. Dus naast geneesmiddeltoediening
of deep brain stimulatie ook cognitieve
gedragstherapie om de aangedane circuits in de hersenen te reactiveren. Dus
er zijn objectieve maten nodig om de
subtypen van de ziekte te categoriseren
en dit zou per patiënt individueel moeten gebeuren. Er is dus toekomst voor
biotechnologiebedrijven die zich op één
depressiesubtype richten met als doel
speciaal daarvoor een middel te ontwikkelen. Wat daarbij gaat helpen, is het
groeiende belang van eHealth-toepassingen: die brengen patiëntindividuele
kenmerken boven tafel waarop je in de
behandeling kunt inspelen. En ondertussen moet verder onderzoek plaatsvinden
naar het mechanisme van depressie. We
hebben wel een beeld van dat mechanisme, maar we zijn er nog lang niet.”
Die titel van zijn afscheidsrede,
Tussenbalans, had De Kloet niet kunnen
verbeteren.
Drs. F. van Wijck, wetenschapsjournalist
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Entyvio®

Takeda Nederland bv

Gazyvaro®

Roche Nederland B.V.

Imbruvica®

Janssen-Cilag B.V.

Kadcyla®

Roche Nederland B.V.

Opsumit®

Actelion Pharmaceuticals
Nederland BV

PALEXIA® Retard

Grünenthal B.V.

Sirturo®

Janssen-Cilag B.V.

Sovaldi®

Gilead Sciences
Netherlands BV

Sylvant®

Janssen-Cilag B.V.
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In 2014 is
Entyvio®(vedolizumab)
toegelaten in de VS, Europa
en Australië. Entyvio
heeft een darmselectief
werkingsmechanisme en is
effectief in de behandeling
van patiënten met actieve,
matig tot ernstige colitis
ulcerosa en ziekte van
Crohn.1

Entyvio® (vedolizumab): de
eerste α4β7-integrineantagonist
voor patiënten met chronische
inflammatoire darmziekten
In Nederland leven naar schatting 55.000
patiënten met chronische inflammatoire darmziekten (IBD), zoals colitis ulcerosa en de ziekte
van Crohn. Patiënten hebben vaak last van
buikpijn en diarree, al dan niet gepaard gaand
met bloed en slijm. Dit zorgt voor een verminderde kwaliteit van leven, vooral tijdens flares.
Voor de behandeling van IBD zijn onder andere
mesalazine, thiopurines, corticosteroïden en
TNF-α-antagonisten beschikbaar.2 Mesalazine
en thiopurines zijn bij ongeveer de helft van
de patiënten voldoende effectief in het behandelen van de ziekte.3 Patiënten die niet goed
reageren op mesalazine of thiopurines komen
in aanmerking voor behandeling met een TNFα-antagonist. Helaas respondeert 10-20% van
de patiënten niet op een TNF-α-antagonist en
verliest ruim 10% de respons per jaar. Daar
komt bij dat veel patiënten moeten stoppen
met een anti-TNF-α-behandeling vanwege bijwerkingen.4 Voor al deze patiënten bestaat er
een hoge ‘unmet medical need’.
Een innovatief, darmselectief
werkingsmechanisme
Entyvio is een gehumaniseerd monoklonaal
antilichaam dat specifiek bindt aan het α4β7integrine dat tot expressie komt op gut-homing
T-lymfocyten (zie figuur). Door binding aan het
α4β7-integrine remt Entyvio de adhesie van
deze specifieke lymfocyten aan de mucosaleaddressin-cel-adhesiemolecule-1 (MAdCAM-1).
Hierdoor wordt de migratie van T-lymfocyten
naar het gastro-intestinale weefsel geremd, wat
leidt tot darmselectieve immunosuppressie.1
Effectiviteit en veiligheid van Entyvio bij
inflammatoire darmziekten
Entyvio is effectief in de behandeling van
patiënten die nog niet eerder behandeld zijn
met een TNF-α-antagonist of die hierop faalden.1,5,6 Bij patiënten met matig tot ernstige,
actieve colitis ulcerosa bereikte 47% van de
met Entyvio behandelde patiënten een klinische respons na 6 weken. Van de patiënten met

10

Figuur. Binding van Entyvio aan het α4β7-integrine
op de T-lymfocyten voorkomt migratie naar het
gastro-intestinale weefsel.
een klinische respons op week 6 bereikte vervolgens 42% klinische remissie na 52 weken.5
Bij patiënten met ziekte van Crohn bereikte 31%
van de behandelde populatie een versterkte
klinische respons en 15% bereikte klinische
remissie. Van de patiënten met een klinische
respons (48%) bereikte 39% klinische remissie na 52 weken.6 Vooralsnog is bij patiënten
die met Entyvio werden behandeld geen systemische immunosuppressie vastgesteld.1
Langetermijnstudies en ‘real life’-data zullen
hier meer informatie over geven.
Conclusie en toekomstverwachting
Voor het eerst in 15 jaar is een nieuw geneesmiddel met een uniek werkingsmechanisme geregistreerd voor de behandeling van patiënten
met matig tot ernstige, actieve colitis ulcerosa
en ziekte van Crohn. Entyvio wordt momenteel
onderzocht voor andere indicaties waarbij gastro-
intestinale lymfocytmigratie een rol speelt.
De referenties bij dit artikel zijn op te vragen bij de uitgever,
info@vanzuidencommunications.nl
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In Europa is Gazyvaro®
(obinutuzumab)
geregistreerd in combinatie
met chloorambucil voor
patiënten met onbehandelde
chronische lymfatische
leukemie en bij wie een
volledige dosis fludarabine
niet mogelijk is. Het is
tevens via het ‘Breakthrough
Therapy Designation’-proces
door de FDA goedgekeurd.

Glycoengineered type II monoklonaal
antilichaam
Het concept van chemotherapie bij de behandeling van chronische lymfatische leukemie
(CLL) is uitontwikkeld. De toevoeging van
MabThera® (rituximab) aan chemotherapie
leidde tot een belangrijke doorbraak in de
behandeling van CLL en B-cellymfomen. Alleen
door een volledig nieuw ontwerp van het monoklonale antilichaam is een nog hogere activiteit
tegen CD20-positieve maligne aandoeningen te
bereiken. Dat was de visie van dr. Pablo Umaña
en zijn GlycArt-onderzoeksteam die werd
gedeeld door Roche.
Innovatie en doorzettingsvermogen hebben
vervolgens geleid tot een nieuw monoklonaal
antilichaam, ontwikkeld door humanisering en
glycoengineering van het monoklonale muizen
antilichaam B-Ly1. Obinutuzumab is het eerste glycoengineered type II monoklonale anti
lichaam met een verhoogde activiteit tegen het
CD20-antigeen.
Glycoengineering (aanpassing van de suikergroepen) van het monoklonale antilichaam
beïnvloedt de bindingsaffiniteit voor de receptor op immuuneffectorcellen en daarmee de
therapeutische activiteit van het antilichaam.
Tevens wordt door de fundamenteel andere
bindingswijze van het type II monoklonale
antilichaam aan het CD20-antigeen, een ander
complex met het antigeen gevormd. Deze kenmerken van obinutuzumab geven ten opzichte
van bestaande type I monoklonale anti-CD20antilichamen de volgende resultaten: lagere
complementafhankelijke cytotoxiciteit (CDC),
hogere inductie van directe celdood, hogere
antilichaamafhankelijke cellulaire cytotoxiciteit (ADCC) en hogere antilichaamafhankelijke
cellulaire fagocytose (ADCP).

Glycoengineering is het wijzigen of verwijderen
van bepaalde suikergroepen die aan het Fc-gedeelte
van een antilichaam gekoppeld zijn
voor de grootste groep CLL-patiënten: de
oudere, minder fitte patiënten.1 Zij tolereren
vaak geen intensieve behandelregimes.
In de CLL11-studie bij oudere patiënten met
CLL en comorbiditeiten resulteerde behandeling met obinutuzumab plus chloorambucil in
13,8 maanden verlenging van de mediane progressievrije overleving vergeleken met rituximab plus chloorambucil (hazard ratio 0,40, p
< 0,001) en een significante toename van de
totale overleving (hazard ratio 0,47, p = 0,0014)
ten opzichte van behandeling met chloorambucil alleen.2,3
De combinatie van obinutuzumab plus chloorambucil biedt oudere patiënten met CLL en
comorbiditeiten een hoogwaardige en duurzame remissie, symptomenverlichting, progressievertraging van de ziekte en uitstel van een
tweedelijnsbehandeling.1
Raadpleeg de verkorte versie van de samenvatting van de
productkenmerken en referenties. Deze vindt u elders in deze
uitgave

Veelbetekenend voor patiënten
De recente Europese goedkeuring biedt een
nieuwe behandeloptie die voldoet aan veel van
de tot nu toe onvervulde medische behoeften
Nederlandse Galenusprijs 2015 | Speciale editie AUGUSTUS/SEPTEMBER 2015
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Janssen introduceert
nu Imbruvica® voor de
behandeling van chronisch
lymfatische leukemie,
mantelcellymfoom en ziekte
van Waldenström. Deze
zeer effectieve behandeling
is gericht tegen het Bruton’s
tyrosinekinase, wordt oraal
ingenomen en heeft een
gunstig bijwerkingenprofiel.

De registratie van Imbruvica (ibrutinib) is
een belangrijke doorbraak in de behandeling
van chronisch lymfatische leukemie (CLL),
mantelcellymfoom (MCL) en Waldenström’s
Macroglobulinemie (WM).1-5 Imbruvica is een
gerichte (non-chemo)remmer van het Bruton’s
tyrosinekinase dat onder meer een essentiële rol speelt bij de signaaloverdracht vanaf
de B-celreceptor. Hierdoor kunnen maligne
B-cellen zich niet meer goed ontwikkelen en
komt de ziekte voor langere tijd onder controle.

Dossiernr. PHNL/IBR/0615/0004

80
60
P < 0,001
in logranktest

40
20
Imbruvica

Effectiviteit
In fase III-onderzoek bij CLL werd de progressievrije overleving bijna 90% verbeterd ten opzichte
van de controle-behandeling met ofatumumab
(HR = 0,106; p < 0,001; zie figuur).3 De behandeling met Imbruvica reduceerde het risico op
overlijden met 57% terwijl de mediane overleving nog niet is bereikt (HR = 0,43; p = 0,005).3
De responspercentages bedroegen 85% in de
Imbruvica-groep vs. 24% in de controlegroep,
en in de 3-jaars follow-up van de fase II-data
was de respons toegenomen tot 90% voor
Imbruvica.2

ofatumumab

0
0

Registratie en praktisch gebruik
Imbruvica is geregistreerd voor de behandeling
van patiënten met CLL, MCL of WM die na een
voorbehandeling opnieuw progressie van de
ziekte vertonen of refractair zijn, en als eerstelijns
behandeling bij CLL-patiënten met een 17p-deletie of TP53-mutatie of bij WM-patiënten en voor
wie een chemo-immunotherapie niet geschikt
is.6 De behandeling bestaat uit het innemen
van drie (CLL/WM) of vier (MCL) capsules per dag,
en de behandeling wordt gecontinueerd tot aan
ziekteprogressie. De orale behandeling wordt in
het algemeen goed verdragen, waardoor zowel
fitte als ook minder fitte patiënten kunnen worden behandeld. Bijwerkingen zijn voornamelijk
graad 1 of 2. De vaakst voorkomende bijwerkingen (≥ 20%) zijn neutropenie, anemie, diarree,
skeletspierstelselpijn, bovensteluchtweginfectie,
blauwe plek, rash, nausea en pyrexie.

12

100

Progressievrije overleving

2

Imbruvica®: verbeterde overleving
door gerichte remming van
B-celsignalering

Aantal
risicopatiënten
Imbruvica 195
ofatumumab 196

3

6

9

12

15

7
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0

Maanden
183
161

116
83

38
15

Uit de onderzoeken bleek bovendien dat de
effectiviteit minder afhankelijk is van slechte
prognostische factoren zoals een deletie-17p.2-5
In fase II-onderzoek bij MCL bedroeg de respons
68%.4 Er werd een mediane progressievrije
overleving van 13 maanden gerapporteerd, de
responders lieten mediaan een progressie zien
na 17,5 maanden.4 In fase II-onderzoek bij WM
was de respons 90,5%. De geschatte tweejaars
progressievrije overleving was 69,1%.5 Zowel bij
MCL als bij WM werd de mediane overleving
nog niet bereikt.4-5
Conclusie
Met Imbruvica is een belangrijke nieuwe behandeloptie beschikbaar voor patiënten met CLL,
MCL en WM. Door het milde bijwerkingenprofiel
en de orale toediening is de behandeling zeer
patiëntvriendelijk. Daarmee is een nieuw tijdperk gestart voor de behandeling van patiënten
met deze B-celmaligniteiten.
De referenties bij dit artikel zijn op te vragen bij de uitgever,
info@vanzuidencommunications.nl
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Kadcyla® is een innovatieve
therapie voor de behandeling
van patiënten met HER2positieve gemetastaseerde
borstkanker, die de
eigenschappen van
Herceptin® (trastuzumab)
weet te combineren met
die van de cytotoxische
component DM1.

Kadcyla®: de evolutie van targeted
therapie, de weg naar verbeterde
effectiviteit en verminderde toxiciteit bij
laterelijns HER2-positieve borstkanker
HER2-positieve borstkanker
De diagnose mammacarcinoom werd in
Nederland in 2013 bij 14.503 vrouwen gesteld.1
Bij ongeveer 20% van de borstkankerpatiënten
is er sprake van overexpressie van de Humane
Epidermale groeifactor Receptor 2 (HER2).
Onbehandelde HER2-positieve borstkanker is
een agressieve ziekte, geassocieerd met een
slechte prognose en een korte totale over
leving.2,3 Gerichte anti-HER2-therapie verlengt
zowel de progressievrije overleving als totale
overleving wanneer het gecombineerd wordt
met chemotherapie. Trastuzumab is de standaard geworden voor patiënten met HER2positieve borstkanker in zowel de vroege borstkankersetting als bij gemetastaseerde ziekte.
Gemetastaseerde ziekte is ongeneeslijk, de
behandeling is daarom gericht op het verlengen van de levensduur, met een zo goed
mogelijke kwaliteit van leven.4 De behandeling
van patiënten die niet meer reageren op hun
eerstelijnschemotherapie is echter achtergebleven waardoor de mogelijkheden voor behandeling na progressie van de ziekte beperkt is. De
meeste HER2-gerichte behandelingen worden
bovendien toegepast in combinatie met conventionele chemotherapie. De bijwerkingen
hiervan kunnen een aanzienlijke impact hebben op de kwaliteit van leven van de patiënt.
Kadcyla
Kadcyla (trastuzumab-emtansine) is een anti
lichaam-geneesmiddelconjugaat,
bestaande
uit trastuzumab die middels een stabiele linker,
covalent gebonden is aan DM1 (emtansine),
een microtubulineremmer.5 Kadcyla bindt met
dezelfde affiniteit aan HER2 als Herceptin,
dit remt zo de signaalcascades van de HER2receptor (dit mechanisme is gelijk aan dat van
Herceptin). Vervolgens wordt Kadcyla door middel
van endocytose opgenomen in de HER2-positieve
tumorcel, waarna DM1 vrijkomt in de cel. Het
voordeel van deze aanpak is dat gezonde cellen
minder worden blootgesteld aan de cytotoxische
stof, waardoor bijwerkingen worden beperkt.6
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De effectiviteit en veiligheid van Kadcylamonotherapie werd vastgesteld in de registratie
studie EMILIA waarin Kadcyla werd vergeleken
met lapatinib + capecitabine bij patiënten
met HER2-positieve, gevorderde of gemetastaseerde borstkanker die eerder een taxaan en
trastuzumab hadden ontvangen. Behandeling
met Kadcyla leidde tot een verbetering in de
mediane progressievrije overleving van 6,4
maanden met lapatinib + capecitabine naar
9,6 maanden (Kadcyla-groep) en de behandeling met Kadcyla leidde tot 5,8 maanden winst
in totale overleving met minder toxiciteit.7,8
Dit geneesmiddel combineert het werkingsmechanisme van trastuzumab en DM1 in één
molecuul en is daarmee de eerste van een
nieuwe generatie effectieve behandelingen binnen borstkanker die beter te verdragen zijn.5
Kadcyla is geregistreerd voor patiënten met
HER2-positieve gemetastaseerde borstkanker,
na progressie op eerstelijnstherapie. Patiënten
moeten eerder een taxaan en trastuzumab hebben ontvangen (afzonderlijk of in combinatie).5
Voor verkorte productinformatie en referenties, zie elders in
deze uitgave
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Met de introductie van
Opsumit® in 2014 voor
patiënten met Pulmonale
Arteriële Hypertensie
(PAH) kwam een product
beschikbaar met een bewezen
significant effect op het
samengestelde eindpunt
morbiditeit en mortaliteit,
en op PAH gerelateerde
ziekenhuisopnamen.

Actelion Pharmaceuticals streeft vanaf haar
oprichting in 1997 naar verbetering van de
behandeling van Pulmonale Arteriële Hyper
tensie (PAH), door onderzoek, educatie en
ontwikkeling van nieuwe therapieën. Actelion
lanceerde de eerste orale therapie voor PAH
(Tracleer®) en ontwikkelde bij kamertemperatuur
stabiel epoprostenol (Veletri®). Patiënten hoeven
hierdoor niet langer continu koelelementen met
zich mee te dragen. Ondanks al deze vooruitgang, is de morbiditeit en mortaliteit van PAHpatiënten nog steeds zorgwekkend.

Opsumit – bewezen risicoreductie van
morbiditeit-mortaliteit events gemeten
als samengesteld eindpunt1,a
% patiënten zonder event (Kaplan-Meier)

2

Opsumit®: biedt nieuw perspectief
voor PAH-patiënten en de
behandelaars

100

Nieuwe ontwikkeling
De zoektocht naar betere behandeling voor
PAH-patiënten bij Actelion ging door en de
endotheline-receptorantagonist (ERA) Opsumit®
(macitentan) werd ontwikkeld. Opsumit onderscheidt zich van andere beschikbare ERA’s. Het
is een geoptimaliseerde duale receptorantagonist met betere weefselpenetratie, een verhoogde affiniteit voor de endotheline-receptor
en veel langere bindingstijd.2 Deze unieke eigenschappen vertalen zich naar een significante
risicoreductie op het samengestelde eindpunt
morbiditeit en mortaliteit en een verlaging van
PAH-gerelateerde ziekenhuisopnamen.1,4

OPSUMIT 10 mg
Placebo

80
60
40
Effect zichtbaar vanaf start
behandeling OPSUMIT2,4

20
0
0
a

Behoefte aan langetermijnuitkomsten
Tijdens het vierde Wereldsymposium over
Pulmonale Hypertensie in 2008 deden de
internationale experts een oproep tot klinisch
onderzoek met langetermijnuitkomsten en klinisch relevante morbiditeit/mortaliteitseindpunten, in plaats van de tot dan toe gangbare
kortetermijnstudies van 12 tot 16 weken met de
verandering in 6 minuten loopafstand (6MWD)
als primair eindpunt.3 Meta-analyse van de
beschikbare data toonde aan dat er geen relatie is tussen de verandering in 6MWD en klinische uitkomsten voor PAH-patiënten.

45%

risicoreductie1
p<0.001

1 jaar

2 jaar

3 jaar

Het gunstige effect van Opsumit werd vooral veroorzaakt door
een verlaging in het aantal patiënten wat verslechterde t.g.v. PAH.

PAH-experts aangegeven, tonen voor het eerst
een sterk klinisch relevant effect op de lange termijn, namelijk een significante risicoreductie van
45% op het samengestelde eindpunt morbiditeit
en mortaliteit. De SERAPHIN-studie (742 patiënten, 158 centra in 39 landen en een behandelduur
van 115 weken)1 leverde meer gecontroleerde
langetermijndata voor Opsumit dan alle eerder
gepubliceerde PAH-interventiestudies bij elkaar!
Registratie
Op grond van deze prachtige resultaten is
Opsumit geregistreerd door EMA en in 2014
geïntroduceerd in Nederland. De indicatie luidt:
‘Opsumit®, als monotherapie en in combinatie,
is geïndiceerd voor de langdurige behandeling
van volwassen patiënten met PAH geclassi
ficeerd als WHO functionele klasse II tot III.
Werkzaamheid is aangetoond in een PAHpopulatie met idiopathische en erfelijke PAH,
PAH gerelateerd aan bindweefselaandoeningen
en PAH gerelateerd aan gecorrigeerde eenvoudige congenitale hartziekte’.5
De referenties bij dit artikel zijn op te vragen bij de uitgever,
info@vanzuidencommunications.nl

Langetermijnuitkomsten voor PAH-patiënten
De Opsumit-resultaten in de landmark fase IIIstudie SERAPHIN, opgezet zoals in 2008 door de
14
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‘Het is pijnlijk te constateren
dat ondanks de hogere
prevalentie van chronische
pijn ten opzichte van
chronische aandoeningen
zoals diabetes, coronaire
hartziekten en kanker
weinig aandacht is voor de
preventie en behandeling van
chronische pijn’
Prof. Frank Huygen,
Hoogleraar Pijngeneeskunde

Chronische pijn
Chronische pijn wordt gedefinieerd als pijn die
langer bestaat dan drie maanden. Het is een
aanzienlijke lichamelijke en psychologische last
en veroorzaakt een groot scala aan problemen
waaronder depressie, verstoorde slaap, angst,
minder sociaal functioneren, minder functioneren op het werk en verminderde mobiliteit.1
Epidemiologie
De prevalentie van matige tot ernstige chronische pijn onder de Nederlandse populatie is
geschat op 18%.1 In vergelijking met andere chronische aandoeningen komt chronische pijn zeer
frequent voor. Veel vaker dan de geschatte prevalentie van diabetes (600.000), coronaire hartziekten (300.000 vrouwen en 1.000.000 mannen)
en kanker (400.000).2 Onbehandelde chronische
pijn vormt een belangrijk probleem voor het individu, maar heeft ook sterke sociaal-economische
consequenties voor het gezondheidszorgsysteem
en de gemeenschap in het algemeen.3
Veel bijwerkingen bij opioïden
De WHO-pijnladder speelt een belangrijke rol in
de farmacologische behandeling van chronische
pijn. Het betreft een stapsgewijze groepering
van pijnstillende middelen waarbij elke volgende
stap sterker werkende analgetica omvat met
sterke opioïden als de stap 3 medicatie indien
stap 1 (bijv. paracetamol en/of NSAID’s) en stap 2
(toevoeging van een zwak opioïd zoals tramadol)
onvoldoende effectief gebleken zijn.
Behandeling met opioïden kan gepaard gaan
met bijwerkingen als obstipatie, misselijkheid
en braken met als gevolg dat adequate pijnstilling niet kan worden bereikt en/of dat de
therapie wordt gestaakt. Er is een medische
behoefte aan een sterkwerkend analgeticum
met een gunstiger bijwerkingenprofiel.
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Patiënten met
‘Treatment-emergent adverse events’ (%)

2

PALEXIA® RETARD: een nieuw
centraal werkend analgeticum met
een uniek werkingsmechanisme
Placebo (n=993)
Tapentadol Retard (n=980)
Oxycodon CR (n=1001)

40
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* p<0,001 Tapentadol Retard
vs. Oxycodon CR
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*
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*
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17,2

16,9

13,2
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7,4

8,2
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14,9

16,8
13,2

13,4

11,6

*

6,3

5,2

3,5

2,9

1,6

0
Misselijkheid

Obstipatie

Braken

Duizeligheid

Hoofdpijn

Slaperigheid

Jeuk

Gezien de enorme belasting van chronische
pijn op het individu en de maatschappij
kan Palexia Retard dankzij het innovatieve
werkingsmechanisme dat gepaard gaat met minder
gastro-intestinale bijwerkingen van toegevoegde
waarde zijn in de behandeling van patiënten met
ernstige chronische pijn.

opioïden door het combineren van twee werkingsmechanismen in één molecuul, resulterend in een agonistisch effect op de mu-opioïde
receptor en noradrenaline-heropnameremming.
Door het ‘opioïd-sparende effect’ veroorzaakt
Palexia Retard minder gastro-intestinale bijwerkingen dan pure opiaat-agonisten.4 Uit klinische studies is gebleken dat bij behandeling
met Palexia Retard minder gastro-intestinale
bijwerkingen optreden dan bij behandeling met
oxycodon CR. Dit terwijl de werkzaamheid van
Palexia Retard in pijnstilling minstens zo goed
was als oxycodon CR.5-8 Zo was in een gepoolde
analyse van drie fase III-studies het percentage
patiënten met gastro-intestinale bijwerkingen
significant lager in de Palexia Retard-groep vs.
Oxycodon CR-groep (zie figuur).5
De referenties bij dit artikel zijn op te vragen bij de uitgever,
info@vanzuidencommunications.nl

Minder gastro-intestinale bijwerkingen bij
Palexia Retard
Palexia Retard is een nieuw sterkwerkend analgeticum dat zich onderscheidt van klassieke
Nederlandse Galenusprijs 2015 | Speciale editie AUGUSTUS/SEPTEMBER 2015

15

Sirturo®: eerste geneesmiddel in
40 jaar voor een vergeten ziekte
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Dossiernr. PHNL/SRO/0615/0001

Sirturo® is het eerste
geneesmiddel in meer dan
40 jaar met een nieuw
werkingsmechanisme tegen
geneesmiddelenresistente
tuberculose (MDR-TB).
Janssen komt hiermee
tegemoet aan de grote nood
aan nieuwe geneesmiddelen
tegen deze ernstige
opkomende ziekte.
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Sirturo® (bedaquiline) is een nieuwe actieve stof
tegen geneesmiddelenresistente tuber
culose
(MDR-TB). Bedaquiline is volledig ontwikkeld
door Janssen in Beerse, België. De activiteit van
bedaquiline is zeer specifiek gericht tegen het
essentiële enzym ATP-synthase van mycobacteriën, M. tuberculosis. Tuberculose is de belangrijkste doodsoorzaak bij hiv-positieve patiënten, en wereldwijd de tweede grootste doder
door één enkele ziekteverwekker (na hiv/aids).
Multiresistente tuberculose (MDR-TB), ten minste
resistent tegen zowel isoniazide als rifampicine,
maakt bijna 5% van alle nieuwe TB-gevallen uit.
MDR-TB is een verwaarloosde ziekte (WHO).

Time to Culture Conversion – Primary Missing = Failure Analysis Method
Primary Week 24 Analysis – mITT

Proportion of Culture Positive

2
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Sputumkweekconversiepercentages over 24 weken.
BR = Background Regimen. TMC207 = bedaquiline.

Registratie en praktisch gebruik
Sirturo is geïndiceerd voor gebruik als onderdeel
van een geschikt combinatieregime voor pulmonale multiresistente tuberculose (MDR-TB) bij
volwassenen, wanneer een doeltreffend behandelingsregime niet anders kan worden samengesteld omwille van resistentie of tolerantie. De
behandeling met tabletten duurt 24 weken.

met de novo-resistentie aanzienlijk lager dan in
de placebogroep. Dit kan klinisch relevant zijn bij
een eventuele latere noodbehandeling.

Effectiviteit
Bij patiënten met MDR-TB of pre-XDR-TB was
de tijd tot sputumkweekconversie (de behandelduur totdat de TB-bacterie niet meer aantoonbaar is in speeksel) statistisch significant korter
met Sirturo dan met placebo (mediaan 83 t.o.v.
125 dagen voor placebo). Hierdoor waren de
kweekconversiepercentages na week 24 van de
behandeling aanzienlijk hoger in de Sirturo-groep
(mITT: respectievelijk 79 t.o.v. 58%; p = 0,008),
en zoals verwacht resulteerde dit in aanzienlijk
hogere genezingspercentages met Sirturo (62,1
t.o.v. 43,9%, p = 0,035). Als de sputumkweek sneller een negatief testresultaat oplevert (en dus de
infectiviteitsperiode verkort) is dat te beschouwen
als een waardevol effect van het geneesmiddel.
Zelfs subgroepen van patiënten met een kleiner
aantal actieve geneesmiddelen in hun behandelschema vertoonden een betere respons op
de behandeling met Sirturo. Onder de falende
behandelingen was de verhouding van patiënten

Conclusie
MDR-TB is een groot gevaar voor de volks
gezondheid. De huidige behandeling van
MDR-TB is ingewikkeld, langdurig, vereist een
aanzienlijk aantal geneesmiddelen met zwakke
werkzaamheid en slechte verdraagbaarheid. Het
faalrisico en de mortaliteit zijn hoog. Sirturo is
een eerste en belangrijke stap richting behandelingen met een betere werkzaamheid, minder
lange behandelduur en minder bijwerkingen.
Janssen is trots te kunnen bijdragen aan de
belangrijke maatschappelijke nood van MDR-TB.
Sirturo werd eerder dit jaar opgenomen in de
WHO-lijst van Essentiële Geneesmiddelen.

Bijwerkingen
De vaakst voorkomende bijwerkingen van
Sirturo zijn toegenomen leverenzymconcentraties en verlengd QTc-interval.

De referenties bij dit artikel zijn op te vragen bij de uitgever,
info@vanzuidencommunications.nl
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Sovaldi®: ‘breakthrough’ innovatie
voor patiënten met chronische
hepatitis C (HCV)

0 1 5

Sofosbuvir is een pangenotypische remmer van
NS5B, dat essentieel is voor
virale replicatie. Sofosbuvir
wordt gegeven in combinatie
met andere geneesmiddelen
en wordt inmiddels
wereldwijd beschouwd als de
hoeksteen van de revolutie in
HCV-genezing.

HCV
HCV is een progressieve virale leverontsteking.
De belangrijkste wijze van transmissie is besmet
bloed (bloedtransfusie voor 1992) of intraveneus
drugsgebruik. De ziekte is te onderscheiden
in zes genotypes. De mate van leverschade,
fibrose en cirrose, wordt aangegeven op een
vijfpuntsschaal (F0-F4). Op lange termijn kan
HCV leiden tot gedecompenseerde levercirrose,
hepatocellulair carcinoom en overlijden.
Prevalentie
Nederland kent een relatief lage HCVprevalentie. Naar schatting leven in Nederland
ongeveer 18.000 mensen met HCV, van wie
ongeveer 11.000 bekend zijn.1 Wereldwijd leven
naar schatting 185 miljoen mensen met HCV.2
Behandeling
Het behandelresultaat wordt bij HCV uitgedrukt als ‘sustained virological response’ op
12 weken (SVR12). SVR is geassocieerd met
algehele overleving.3 Tot recent bestond de
standaardbehandeling uit peginterferon-injecties en ribavirine (PR) voor 24-48 weken. De
behandeling leidde bij ongeveer de helft van
de patiënten tot SVR en was voor veel patiënten
moeilijk vol te houden, vanwege de bijwerkingen van peginterferon. Toevoeging van tela
previr of boceprevir maakte het voor genotype
1 vanaf 2011 mogelijk de behandelduur te verkorten met hogere SVR’s.4

nieuwe orale antivirale middelen gecombineerd. Dit maakt volledig orale en interferonvrije behandeling mogelijk. Voor de patiënt is
dit belangrijke vooruitgang ten opzichte van
vroegere behandelingen, in combinatie met
SVR-percentages die veelal oplopen richting 100%. Het onderzoeksprogramma met
sofosbuvir heeft inmiddels geleid tot registratie van een eenmaal daagse vaste combinatie bestaande uit sofosbuvir en ledipasvir
(Harvoni®).6 Hiermee werden overall SVR12percentages bereikt van 93-99%, waarbij sommige patiënten zelfs met 8 weken behandeling
kunnen volstaan.6
Referenties
1.

Hatzakis A, et al. The present and future disease burden
of hepatitis C virus (HCV) infections with today’s treatment paradigm – volume 2. Journal of Viral Hepatitis
2015; 22 (Suppl S1), 26-45.
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World Health Organisation. Guidelines for the screening,
care and treatment of persons with hepatitis C infection.
2014.

3.

Van der Meer AJ, et al. Association between sustained
virological response and all-cause mortality among
patients with chronic hepatitis C and advanced hepatic
fibrosis. JAMA. 2012;308:2584-93.

4.

Berden FA, et al. Dutch guidance for the treatment of
chronic hepatitis C virus infection in a new therapeutic
era. Neth J Med. 2014;72:388-400.
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Sovaldi®, samenvatting van de productkenmerken.
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Harvoni®, samenvatting van de productkenmerken.

Sofosbuvir
In een uitgebreid onderzoeksprogramma werd
aangetoond dat sofosbuvir + PR in 12 weken
(of sofosbuvir + ribavirine in 24 weken) leidt
tot een gemiddelde SVR12 van > 90% bij de
meeste genotypes.5 Er werd een consistent
acceptabel bijwerkingenprofiel gezien, waarbij
sofosbuvir geen bijwerkingen toevoegde aan de
combinatiebehandelingen.
Wereldwijd is sofosbuvir onmiddellijk na introductie opgenomen in klinische richtlijnen.
Inmiddels wordt sofosbuvir vooral met andere
Nederlandse Galenusprijs 2015 | Speciale editie AUGUSTUS/SEPTEMBER 2015
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Sylvant® is het eerste
geregistreerde geneesmiddel
voor de behandeling
van hiv- en HHV-8negatieve patiënten met de
multicentrische vorm van
de ziekte van Castleman
(MCD). Janssen is er trots op
dit monoklonale antilichaam
gericht tegen interleukine-6
beschikbaar te maken.

De multicentrische vorm van de ziekte van
Castleman (MCD) is een zeer zeldzame levensbedreigende lymfoproliferatieve aandoening
met hoge morbiditeit.2 De prevalentie van
deze ziekte ligt op ongeveer 15 patiënten in
Nederland. Tot nog toe werden patiënten
behandeld op basis van summiere bewijslast.
Janssen heeft de eerste placebogecontroleerde
studie bij deze patiëntengroep kunnen doen
waarbij 53 patiënten behandeld werden met
Sylvant® (siltuximab).2,3
In eigen huis ontwikkeld
Sylvant is een monoklonaal antilichaam
gericht tegen interleukine-6. In het Centraal
Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst
(nu Sanquin) startte de ontwikkeling, Janssen
Biologics (voorheen Centocor) in Leiden ontwikkelde het verder. Nederlandse innovatie dus!

Dossiernr. PHNL/SIL/0615/0001

Registratie en gebruik
Sylvant is geïndiceerd voor de behandeling van
volwassen patiënten met MCD, die negatief zijn
voor humaan immunodeficiëntievirus (hiv) en voor
humaan herpesvirus-8 (HHV-8).1 Sylvant wordt
gegeven over 1 uur als intraveneus infuus, iedere
3 weken toegediend, totdat de behandeling faalt.

18

Effectiviteit
Het primaire eindpunt in de registratiestudie
bestond uit het behalen van een duurzame
tumor- en symptomatische respons. Dit werd
behaald bij 34% van de patiënten behandeld
met Sylvant en niet (0%) in de placebo-groep
(p = 0,0012). Een volledige afname in MCDgerelateerde symptomen werd bij 25% van de
met Sylvant behandelde patiënten waargenomen tegen 0% van de met placebo behandelde
patiënten (p = 0,0037). De mediane tijd tot het
opstarten van een vervolgtherapie werd niet
bereikt in de Sylvant-groep, tegen 280 dagen
in de placebogroep (zie figuur, p = 0,0013). De
follow-upperiode van de studie was nog niet
voldoende lang om een effect op de algemene
overleving waar te nemen.
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Kwaliteit van leven en bijwerkingen
De meest gerapporteerde bijwerkingen die vaker
voorkwamen in de Sylvant-groep waren pruritus,
infecties van de bovenste luchtwegen en maculopapulaire rash. Over het geheel had Sylvant een
gunstig bijwerkingenprofiel. Sylvant werd bij één
patiënt gestopt als gevolg van een anafylactische
reactie. Langdurig gebruik lijkt mogelijk zonder
nieuwe of cumulatieve toxische effecten.2 De
behandeling met Sylvant had gunstige effecten
op patiëntgerapporteerde uitkomsten. Sylvantbehandelde patiënten lieten significante verbeteringen zien in het dagelijks functioneren, welzijn
en vermoeidheid na behandeling.2,3
Conclusie
Met Sylvant is er voor het eerst een geregistreerd medicijn voor de behandeling van
hiv- en HHV-8-negatieve MCD beschikbaar.
Behandeling met Sylvant leidt tot een transformatie van de ziekte, waarbij deze niet verdwijnt
maar wel voor zeer lange tijd MCD-gerelateerde
symptomen vermindert waardoor de kwaliteit
van leven voor deze patiënten stijgt.1-3
De referenties bij dit artikel zijn op te vragen bij de uitgever,
info@vanzuidencommunications.nl
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VERKORTE PRODUCT INFORMATIE SOVALDI® H

Voordat u dit geneesmiddel voorschrijft, dient u de Samenvatting van de productkenmerken (SPC) te raadplegen.
SAMENSTELLING: Elke filmomhulde tablet bevat 400 mg sofosbuvir FARMACEUTISCHE VORM: Filmomhulde tablet. FARMACOTHERAPEU
TISCHE GROEP: Direct werkend antiviraal middel. INDICATIES EN DOSERING: Sovaldi is geïndiceerd in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van chronische hepatitis C (CHC) bij volwassenen. Therapie met Sovaldi moet worden gestart en gecontroleerd door
een arts die ervaren is in de behandeling van patiënten met CHC. De aanbevolen dosering is één tablet van 400 mg, oraal ingenomen, eenmaal
daags met voedsel. Zie verder SPC voor compleet overzicht van de verschillende combinatietherapieën met Solvadi. Ouderen: Geen aanpassing van de dosering nodig. Patiënten met nierfunctiestoornissen: Geen aanpassing van de dosering nodig bij lichte of matig-ernstige
nierfunctiestoornis. De veiligheid en de juiste dosis van Sovaldi zijn niet vastgesteld bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis of een
terminale nieraandoening. Patiënten met leverfunctiestoornissen: Geen aanpassing van de dosering nodig voor patiënten met een lichte,
matig-ernstige of ernstige leverfunctiestoornis. De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld bij patiënten met gedecompenseerde
cirrose. Patiënten die wachten op een levertransplantatie: De duur van toediening van Sovaldi bij patiënten die wachten op een levertransplantatie moet worden bepaald op basis van een beoordeling van de mogelijke voordelen en risico’s voor de individuele patiënt. Pediatrische
patiënten: De veiligheid en werkzaamheid van Sovaldi bij kinderen en adolescenten in de leeftijd van < 18 jaar zijn nog niet vastgesteld. Er zijn
geen gegevens beschikbaar. CONTRAINDICATIES: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van hulpstoffen. BIJZONDERE
WAARSCHUWINGEN EN BIJZONDERE VOORZORGEN BIJ GEBRUIK: Sovaldi wordt niet aanbevolen als monotherapie en moet worden voorgeschreven in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van hepatitis C infectie. Als de andere geneesmiddelen die in
combinatie met Sovaldi worden gebruikt, definitief worden gestaakt, moet Sovaldi ook worden gestaakt. Raadpleeg vóór het starten van een
therapie met Sovaldi de Samenvatting van de productkenmerken van gelijktijdig voorgeschreven geneesmiddelen. Eerder behandelde patiën
ten geïnfecteerd met HCV genotype 1, 4, 5 en 6: De optimale behandelingsduur voor deze patiëntengroep is niet vastgesteld in een fase
3-onderzoek bij eerder behandelde patiënten. Het dient overwogen te worden om deze patiënten te behandelen en de duur van de behandeling met sofosbuvir, peginterferon alfa en ribavirine na 12 weken eventueel te verlengen tot maximaal 24 weken; vooral voor die subgroepen die
één of meer aspecten vertonen die in het verleden geassocieerd waren met lagere responspercentages op interferongebaseerde behandelingen. Behandeling van patiënten geïnfecteerd met HCV genotype 5 of 6: Er is slechts een zeer beperkte hoeveelheid klinische gegevens die
het gebruik van Sovaldi bij patiënten geïnfecteerd met HCV genotype 5 of 6 ondersteunen. Interferonvrije behandeling voor infectie met HCV
genotype 1, 4, 5 en 6: Het optimale regime en de optimale behandelingsduur zijn niet vastgesteld in fase 3-onderzoeken voor interferonvrije
regimes met Sovaldi voor patiënten geïnfecteerd met HCV genotype 1, 4, 5 en 6. Dergelijke regimes dienen alleen te worden gebruikt voor
patiënten die intolerant zijn of niet in aanmerking komen voor behandeling met interferon en die dringend een behandeling nodig hebben.
Gelijktijdige toediening met andere direct werkende antivirale middelen tegen HCV: Sovaldi mag alleen gelijktijdig met andere direct
werkende antivirale geneesmiddelen worden toegediend indien op basis van de beschikbare gegevens het voordeel geacht wordt op te wegen
tegen de risico’s. Er zijn geen gegevens beschikbaar die gelijktijdige toediening van Sovaldi en telaprevir of boceprevir ondersteunen. Een
dergelijke gelijktijdige toediening wordt niet aanbevolen. Zwangerschap en gelijktijdig gebruik met ribavirine: Bij gebruik van Sovaldi in
combinatie met ribavirine of peginterferon alfa/ribavirine moeten vrouwen die zwanger kunnen worden of hun mannelijke partners een effectieve vorm van anticonceptie toepassen tijdens de behandeling en gedurende een periode na de behandeling. Gebruik met krachtige P gp
inductoren: Geneesmiddelen die krachtige inductoren van P glycoproteïne (P gp) in de darm zijn (bijv. rifampicine, St. Janskruid [Hypericum
perforatum], carbamazepine en fenytoïne), kunnen leiden tot een significante daling van de plasmaconcentratie van sofosbuvir, wat resulteert
in een verminderd therapeutisch effect van Sovaldi. Dergelijke geneesmiddelen dienen niet samen met Sovaldi te worden gebruikt. Nierfunc
tiestoornis: De veiligheid van Sovaldi is niet onderzocht bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) of ESRD
die hemodialyse vereist. Bovendien is de juiste dosis niet vastgesteld. Raadpleeg de Samenvatting van de productkenmerken van ribavirine
voor patiënten met een creatinineklaring (CrCl) < 50 ml/min. Gelijktijdige infectie met HCV/HBV (hepatitis B virus): Er zijn geen gegevens
over het gebruik van Sovaldi bij patiënten met een gelijktijdige infectie met HCV/HBV. INTERACTIES MET ANDERE GENEESMIDDELEN EN
ANDERE VORMEN VAN INTERACTIE: Voor een compleet overzicht en informatie over geneesmiddeleninteracties van Sovaldi met potentieel
gelijktijdig gebruikte geneesmiddelen, zie de Samenvatting van de Productkenmerken. VRUCHTBAARHEID, ZWANGERSCHAP EN BORST
VOEDING: Het heeft de voorkeur het gebruik van Sovaldi te vermijden tijdens de zwangerschap en tijdens de periode dat borstvoeding wordt
gegeven. Bij gebruik van Sovaldi in combinatie met ribavirine of peginterferon alfa/ribavirine moet uiterste voorzichtigheid worden betracht
om een zwangerschap te vermijden bij vrouwelijke patiënten en bij vrouwelijke partners van mannelijke patiënten. Significante teratogene en/
of embryocide effecten zijn aangetoond bij alle diersoorten die aan ribavirine werden blootgesteld. Vrouwen die zwanger kunnen worden of
hun mannelijke partners moeten een effectieve vorm van anticonceptie toepassen tijdens de behandeling en gedurende een periode na beëindiging van de behandeling, zoals wordt aanbevolen in de Samenvatting van de productkenmerken van ribavirine. BEÏNVLOEDING VAN DE
RIJVAARDIGHEID EN VAN HET VERMOGEN OM MACHINES TE BEDIENEN: Sovaldi heeft matige invloed op de rijvaardigheid en op het
vermogen om machines te bedienen. Patiënten dienen ingelicht te worden over het feit dat er melding is gemaakt van vermoeidheid en
concentratiestoornis, duizeligheid en wazig zien tijdens behandeling met sofosbuvir in combinatie met peginterferon alfa en ribavirine.
BIJWERKINGEN: Sovaldi is voornamelijk onderzocht in combinatie met ribavirine, met of zonder peginterferon alfa. In deze context zijn er geen
specifieke geneesmiddelbijwerkingen van sofosbuvir vastgesteld. De meest voorkomende geneesmiddelbijwerkingen die optreden bij patiënten die een behandeling met sofosbuvir en ribavirine of met sofosbuvir, ribavirine en peginterferon alfa krijgen, waren vermoeidheid, hoofdpijn,
misselijkheid en slapeloosheid. Zeer vaak voorkomende bijwerkingen sofosbuvir en ribavirine: verlaagd hemoglobine, slapeloosheid, hoofdpijn,
misselijkheid, verhoogd bilirubine in het bloed, vermoeidheid, prikkelbaarheid. Vaak voorkomende bijwerkingen: nasofaryngitis, anemie,
depressie, concentratiestoornis, dyspneu, inspanningsdyspneu, hoesten, abdominale klachten, obstipatie, dyspepsie, alopecia, droge huid, jeuk,
artralgie, rugpijn, spierspasmen, myalgie, pyrexie, asthenie. Zeer vaak voorkomende bijwerkingen sofosbuvir, ribavirine en peginterferon alfa:
anemie, neutropenie, verlaagde lymfocytentelling, verlaagde trombocytentelling, verminderde eetlust, slapeloosheid, duizeligheid, hoofdpijn,
dyspneu, hoesten, diarree, misselijkheid, braken, verhoogd bilirubine in het bloed, huiduitslag, jeuk, artralgie, myalgie, koude rillingen, vermoeidheid, influenza achtige ziekte, prikkelbaarheid, pijn, pyrexie. Vaak voorkomende bijwerkingen: gewichtsverlies, depressie, angst, agitatie,
migraine, geheugenstoornis, concentratiestoornis, wazig zien, inspanningsdyspneu, obstipatie, droge mond, gastro oesofageale reflux, haaruitval, droge huid, rugpijn, spierspasmen, pijn op de borst, asthenie. Verpakking: fles à 28 tabletten. Prijs: Voor de prijs zie de Z-index. Sovaldi is
opgenomen op bijlage 1 van de Regeling Geneesmiddelenwet, met beperkingen op bijlage 2. Bewaren/opslag: 2 jaar. Wettelijke categorie:
UR. NUMMER VAN DE VERGUNNING: EU/1/13/894/001-002. Datum revisie: februari 2014. Meer informatie, inclusief de volledige productin
formatie is verkrijgbaar bij: Gilead Sciences Netherlands B.V. Tel: + 31 (0) 20 718 36 98.

Referenties: 1. SmPC GAZYVARO ® juli 2014. 2. Goede V, Fischer K, Busch R, et al. Obinutuzumab plus
chlorambucil in patients with CLL and coexisting conditions. N Engl J Med 2014; 370:1101–1110. 3. Goede
V, at al, Obinutuzumab as frontline treatment of chronic lymphocytic leukemia: Updated results of the
CLL11 study, Leukemia accepted article preview 30 January 2015; doi:10.1038/leu.2015.14.
Verkorte samenvatting van de productkenmerken van Gazyvaro®
▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheids
informatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke
bijwerkingen te melden. Samenstelling: Gazyvaro 1.000 mg concentraat voor oplossing voor infusie.
Indicatie(s): Gazyvaro in combinatie met chloorambucil is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen
patiënten met nog niet eerder behandelde chronische lymfatische leukemie (CLL) en met comorbiditeiten
waardoor zij niet in aanmerking komen voor een behandeling op basis van een volledige dosis fludarabine.
Contra-indicaties: overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen. Dosering en
wijze van toediening: Gazyvaro moet worden toegediend onder nauwlettend toezicht van een ervaren
arts in een omgeving waar volledige reanimatiefaciliteiten direct beschikbaar zijn. Cyclus 1: de aanbevolen
dosis Gazyvaro is 1.000 mg toegediend op dag 1 (indien nodig verdeeld over dag 1 en 2), en op dag 8 en
dag 15 van de eerste 28daagse behandelcyclus. Er moeten twee infusiezakken worden klaargemaakt voor
de infusie op dag 1 en 2 (100 mg voor dag 1 en 900 mg voor dag 2). Indien de eerste zak zonder wijzigingen
in de infusiesnelheid of zonder onderbrekingen in zijn geheel kon worden toegediend, mag de tweede zak
op dezelfde dag worden toegediend. Indien er wijzigingen worden aangebracht in de infusiesnelheid of
onderbrekingen zijn tijdens de eerste 100 mg, moet de tweede zak op de volgende dag worden toegediend.
Cyclus 2 tot 6: de aanbevolen dosis Gazyvaro is 1.000 mg op dag 1. Waarschuwingen: de meest
voorkomende bijwerkingen bij patiënten die werden behandeld met Gazyvaro waren infusiegerelateerde
reacties (IRR's), die hoofdzakelijk optraden tijdens infusie van de eerste 1.000 mg. De mitigerende
maatregelen voor het beperken van IRR's moeten worden gevolgd. De incidentie en ernst van infusiegere
lateerde symptomen daalden aanzienlijk na infusie van de eerste 1.000 mg, waarbij de meeste patiënten
geen IRR's kregen bij de daaropvolgende toedieningen van Gazyvaro. Er zijn ook gevallen gemeld van het
cytokineafgiftesyndroom (cytokine release syndrome) bij het gebruik van Gazyvaro. Progressieve multifocale
leukoencefalopathie (PML) werd gemeld bij patiënten die werden behandeld met Gazyvaro. Anafylaxie
werd gemeld bij met Gazyvaro behandelde patiënten, dit kan moeilijk te onderscheiden zijn van IRR's.
Tumorlysissyndroom (TLS) werd gemeld bij behandeling met Gazyvaro. Er zijn meldingen gedaan van ernstige
en levensbedreigende neutropenie, inclusief febriele neutropenie, tijdens behandeling met Gazyvaro. Ernstige
en levensbedreigende trombocytopenie, inclusief acute trombocytopenie (optredend binnen 24 uur na de
infusie) werd waargenomen tijdens behandeling met Gazyvaro. Bij patiënten met onderliggende hartaan
doeningen zijn aritmieën (zoals atriumfibrilleren en tachyaritmie), angina pectoris, acuut coronair
syndroom, myocardinfarct en hartfalen voorgekomen tijdens de behandeling met Gazyvaro. Gazyvaro mag
niet worden toegediend wanneer een actieve infectie aanwezig is en voorzichtigheid moet worden betracht
wanneer het gebruik van Gazyvaro bij patiënten met een voorgeschiedenis van terugkerende of chronische
infecties wordt overwogen. Reactivatie van het hepatitis Bvirus (HBV), wat in sommige gevallen tot
fulminante hepatitis, leverfalen en overlijden leidt, kan optreden bij patiënten die worden behandeld met
anti CD20antilichamen, waaronder Gazyvaro. Interacties: vanwege het immunosuppressieve effect van
obinutuzumab wordt vaccinatie met levende vaccins niet aangeraden gedurende de behandeling en tot
herstel van het aantal Bcellen. De combinatie van obinutuzumab met chloorambucil kan een neutropenie
verergeren. Bijwerkingen: de meest frequent waargenomen bijwerkingen zijn IRR’s, neutropenie en
trombocytopenie. Andere ernstige bijwerkingen zijn tumorlysissyndroom, cardiale voorvallen en zeer
zelden PML. De overige bijwerkingen die zeer vaak voorkomen zijn anemie, diarree en pyrexie. Overige
bijwerkingen die vaak voorkomen zijn urineweginfectie, nasofaryngitis, orale herpes, rinitis, faryngitis,
plaveiselcelcarcinoom van de huid, leukopenie, hyperurikemie, atriumfibrilleren, hypertensie, hoesten,
verstopping, alopecia, artralgie, rugpijn, musculoskeletale borstpijn, daling van het aantal witte
bloedcellen, daling van het aantal neutrofielen, gewichtstoename. Afleverstatus: U.R. Bezoek onze
website www.roche.nl voor de uitgebreide en meest recente productinformatie. Neem voor medische
informatie en/of het melden van bijwerkingen contact op met Roche Nederland B.V., Postbus 44, 3440 AA
Woerden, 0348438171. Voor Roche Oncology services zie www.rocheoncology.nl. Datum: 07/2014 (v01).

H 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 bij Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Website:
www.lareb.nl Of Gilead Sciences Netherlands B.V. Tel: 020-718-3650 Fax: 020-718-3651 e-mail:
Benelux.safety@gilead.com
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sing voor infusie. Kwalitatieve en Kwantitatieve samenstelling: Elke injectieflacon bevat 300 mg vedolizumab. Na
reconstitutie bevat elke ml 60 mg vedolizumab. Therapeutische indicaties: Colitis ulcerosa: Entyvio is geïndiceerd
voor de behandeling van volwassen patiënten met matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa die ontoereikend
reageerden op, niet meer reageerden op of intolerantie vertoonden voor conventionele therapie of een tumornecrosefactor alfa antagonist (TNFa antagonist). Ziekte van Crohn: Entyvio is geïndiceerd voor de behandeling van
volwassen patiënten met matige tot ernstige actieve ziekte van Crohn die ontoereikend reageerden op, niet meer
reageerden op of intolerantie vertoonden voor conventionele therapie of een tumornecrosefactor alfa antagonist
(TNFa antagonist). Dosering en wijze van toediening: zie SmPC. Het aanbevolen dosisschema van Entyvio is 300
mg, toegediend via intraveneuze infusie, op week nul, twee en zes, en daarna om de acht weken. Contra indicaties:
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van hulpstoffen. Actieve ernstige infecties, zoals tuberculose,
sepsis, cytomegalovirus, listeriosis en opportunistische infecties, zoals progressieve multifocale leuko encefalopathie
(PML). Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Alle patiënten moeten tijdens elke infusie voortdurend onder toezicht blijven. Infusiegerelateerde reacties: In klinisch onderzoek zijn infusiegerelateerde reacties (IRR)
en overgevoeligheidsreacties gemeld, waarbij de meerderheid licht tot matig van aard was. Als een ernstige IRR,
anafylactische reactie of andere ernstige reactie voorkomt, moet toediening van Entyvio onmiddellijk worden stopgezet en een aangewezen behandeling worden ingesteld (bijvoorbeeld epinefrine en antihistaminica).Als een lichte
tot matige IRR voorkomt, kan de infusiesnelheid worden vertraagd of onderbroken en een aangewezen behandeling
worden ingesteld. Infecties: Vedolizumab is een darmselectieve integrineantagonist waarvan geen systemische immunosuppressieve werking is vastgesteld). Artsen moeten zich bewust zijn van het mogelijke verhoogde risico op
opportunistische infecties of infecties waarvoor de darm een defensieve barrière is. Behandeling met Entyvio mag
niet worden ingesteld bij patiënten met actieve, ernstige infecties totdat de infecties onder controle zijn, en artsen
moeten overwegen om de behandeling niet toe te dienen bij patiënten die een ernstige infectie ontwikkelen tijdens
chronische behandeling met Entyvio. Voorzichtigheid is geboden wanneer het gebruik van vedolizumab wordt
overwogen bij patiënten met een chronische, ernstige infectie die onder controle is of met een voorgeschiedenis van
recidiverende, ernstige infecties. Patiënten moeten voor, tijdens en na behandeling nauwlettend worden opgevolgd
voor infecties. Entyvio is gecontra indiceerd bij patiënten met actieve tuberculose. Sommige integrineantagonisten
en sommige systemische immunosuppressiva zijn geassocieerd met progressieve multifocale leuko encefalopathie
(PML); dat is een zeldzame en vaak fatale opportunistische infectie die wordt veroorzaakt door het John Cunningham virus (JC virus). Door te binden aan het a4b7 integrine dat tot expressie komt op gut-homing lymfocyten
oefent vedolizumab een immunosuppressief effect uit op de darm. Hoewel geen systemisch immunosuppressief
effect werd waargenomen bij gezonde personen, zijn de effecten op de functie van het systemische immuunsysteem bij patiënten met een inflammatoire darmziekte niet bekend. In klinisch onderzoek met vedolizumab zijn geen
gevallen van PML gemeld, maar beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moeten met vedolizumab behandelde patiënten opvolgen voor nieuwe of verergerende neurologische klachten en symptomen, zoals vermeld in het
educatief materiaal voor artsen, en moeten, als deze voorkomen, neurologische verwijzing overwegen. De patiënt
moet een patiëntenwaarschuwingskaart krijgen. Als PML wordt vermoed, mag behandeling met vedolizumab niet
worden toegediend; eens bevestigd, moet de behandeling definitief worden stopgezet. Maligniteiten: Het risico op
maligniteit is groter bij patiënten met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Immunomodulerende geneesmiddelen
kunnen het risico op maligniteit vergroten. Voorafgaand en gelijktijdig gebruik van biologicals: Er zijn geen gegevens
beschikbaar van klinisch onderzoek met vedolizumab voor patiënten die eerder zijn behandeld met natalizumab
of rituximab. Voorzichtigheid is geboden. Patiënten die eerder zijn blootgesteld aan natalizumab moeten normaal
minstens 12 weken wachten voordat behandeling met Entyvio wordt ingesteld. Er zijn geen klinische onderzoeksgegevens beschikbaar over het gelijktijdige gebruik van vedolizumab met biologische immunosuppressiva. Daarom
wordt het bij deze patiënten niet aanbevolen. Levende en orale vaccins: Het wordt aanbevolen dat alle patiënten alle
nodige immunisaties krijgen in overeenstemming met de huidige immunisatierichtlijnen voordat behandeling met
Entyvio wordt ingesteld. Bijwerkingen: De volgende lijst van bijwerkingen is gebaseerd op ervaring tijdens klinisch
onderzoek; zeer vaak: nasofaryngitis, hoofdpijn, artralgie. Vaak: Bronchitis, gastro enteritis, bovenste luchtweg-infectie, griep, sinusitis, faryngitis, paresthesie, hypertensie, orofaryngeale pijn, neusverstopping, hoesten, anaal abces,
anusfissuur, nausea, dyspepsie, constipatie, abdominale distensie, flatulentie, hemorroïden, rash, pruritus, eczeem,
erytheem, nachtzweet, acne, spierspasmen, rugpijn, spierzwakte, vermoeidheid, pyrexie. Soms; Luchtweginfectie,
vulvovaginale candidiasis, orale candidiasis, folliculitis, reactie op infuusplaats (waaronder: pijn op infuusplaats en
irritatie op infuusplaats), infusie gerelateerde reactie, koude rillingen, het koud hebben. Voor meer informatie over
specifieke bijwerkingen zie SmPC. Afleverstatus: UR. EU/1/14/923/001 Registratiehouder: Takeda Pharma A/S,
Denemarken. Farmacotherapeutische categorie: Farmacotherapeutische categorie: immunosuppressiva, selectieve
immunosuppressiva, ATC code: L04AA33. Volledige productinformatie is verkrijgbaar via de lokale vertegenwoordiger in Nederland: Takeda Nederland bv, Jupiterstraat 250, 2132 HK Hoofddorp. Educatief materiaal voor artsen en
de patiëntwaarschuwingskaart worden ter beschikking gesteld. (Mei 2014)

Verkorte samenvatting van de productkenmerken van Kadcyla®
▼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. Als een patiënt zwanger wordt tijdens het
gebruik van Kadcyla dan wel binnen 7 maanden na de laatste dosis, meld deze zwangerschap dan onmiddellijk bij Roche Nederland B.V. 0348438171. Gedurende de aan Kadcyla blootgestelde zwangerschap en tijdens het eerste levensjaar van de zuigeling zal om aanvullende informatie
worden verzocht. Hiermee is Roche in staat de veiligheid van Kadcyla gedurende zwangerschap beter te begrijpen en de gezondheidsautoriteiten,
zorgverleners en patiënten van toepasselijke informatie te voorzien. Samenstelling: Kadcyla (trastuzumab-emtansine) 100 mg en 160 mg poeder
voor concentraat voor oplossing voor infusie. Indicatie(s): Kadcyla is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten
met HER2-positieve, niet-reseceerbare, lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker die eerder trastuzumab en een taxaan, afzonderlijk of in
combinatie, hebben ontvangen. Patiënten dienen eerdere therapie te hebben ontvangen voor lokaal gevorderde of gemetastaseerde ziekte, of een
recidief te hebben ontwikkeld tijdens of binnen zes maanden na het voltooien van adjuvante therapie. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor
de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen. Werkingsmechanisme: Trastuzumab-emtansine is een antilichaam-geneesmiddelconjugaat
gericht tegen HER2. Het bevat het gehumaniseerde anti-HER2-IgG1, trastuzumab, stabiel verbonden aan de microtubulineremmer DM1 (een
maytansinederivaat). Conjugatie van DM1 met trastuzumab verleent het cytotoxische middel selectiviteit voor tumorcellen die HER2 tot overexpressie
brengen waardoor de directe intracellulaire afgifte van DM1 wordt verhoogd. Trastuzumab-emtansine heeft de werkingsmechanismen van zowel
trastuzumab als DM1. Dosering en wijze van toediening: De aanbevolen dosering trastuzumab-emtansine is 3,6 mg/kg lichaamsgewicht,
elke 3 weken toegediend als intraveneuze infusie. Patiënten dienen tijdens de infusie en gedurende ten minste 90 minuten na de eerste infusie en
30 minuten bij opvolgende infusies te worden gecontroleerd op koorts, rillingen of andere infusiegerelateerde reacties. Waarschuwingen: Om
de traceerbaarheid van biologische geneesmiddelen te verbeteren dient de handelsnaam van het toegediende product duidelijk te worden vermeld
in het patiëntendossier. Om medicatiefouten te voorkomen is het belangrijk om de injectieflaconetiketten te controleren, om er zeker van te zijn
dat het geneesmiddel dat bereid en toegediend wordt Kadcyla (trastuzumab-emtansine) is en niet Herceptin (trastuzumab). Aanbevolen wordt de
behandeling met trastuzumab-emtansine permanent te staken bij patiënten met interstitiële longziekte (ILD) of pneumonitis. Patiënten met dyspneu
in rust als gevolg van complicaties van een gevorderde maligniteit en comorbiditeiten kunnen een verhoogd risico lopen op pulmonale voorvallen.
De leverfunctie dient vóór start van de behandeling en voor elke toediening te worden gecontroleerd aangezien patiënten met verhoogde ALATbeginwaarden vatbaarder kunnen zijn voor graad 3-5 hepatische voorvallen. Dosisverlagingen of staken van de behandeling vanwege verhoogde
serumtransaminasespiegels en totaal bilirubine worden gespecificeerd in rubriek 4.2 van de uitgebreide productinformatie benoemd. Wanneer
een patiënt wordt gediagnostiseerd met nodulaire regeneratieve hyperplasie (NRH) van de lever moet de behandeling met trastuzumab-emtansine
permanent worden gestaakt. Behandeling van patiënten met serumtransaminasespiegels > 3× ULN en gelijktijdig totaal bilirubine > 2× ULN dient
permanent te worden gestaakt. Patiënten die worden behandeld met trastuzumab-emtansine hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van
linkerventrikeldisfunctie. Standaardtesten voor cardiale functie (zoals ECHO of MUGA) dienen voorafgaand aan de start van de behandeling en met
regelmatige tussenpozen (bv. elke drie maanden) te worden uitgevoerd. Bij linkerventrikeldisfunctie dient zo nodig de toediening te worden uitgesteld
of de behandeling te worden gestaakt. Patiënten dienen zorgvuldig te worden gecontroleerd op infusiegerelateerde reacties, vooral tijdens de eerste
infusie. Bij ernstige infusiegerelateerde reacties dient de behandeling te worden onderbroken totdat de klachten en symptomen zijn verdwenen, in
het geval van levensbedreigende infusiegerelateerde reacties dient de behandeling permanent te worden gestaakt. Behandeling met trastuzumabemtansine wordt niet aanbevolen bij patiënten bij wie de behandeling met trastuzumab permanent werd gestaakt als gevolg van overgevoeligheid.
Geneesmiddelen voor de behandeling van anafylactische reacties, evenals een nooduitrusting, dienen beschikbaar te zijn voor direct gebruik.
Aanbevolen wordt om vóór iedere dosis trastuzumab-emtansine het aantal trombocyten te controleren. Patiënten met trombocytopenie (≤ 100.000/
mm3) en patiënten die worden behandeld met stollingsremmers, dienen zorgvuldig te worden gecontroleerd tijdens de behandeling met trastuzumabemtansine. Bij een trombocytopenie van graad 3 of hoger (< 50.000/mm3) dient geen trastuzumab-emtansine te worden toegediend totdat het aantal
trombocyten zich heeft hersteld tot graad 1 (≥ 75.000/mm3). Behandeling met trastuzumab-emtansine dient tijdelijk te worden gestaakt bij patiënten
die perifere neuropathie van graad 3 of 4 ondervinden, totdat de symptomen zijn verdwenen of verbeterd tot ≤ graad 2. Patiënten dienen voortdurend
klinisch te worden gecontroleerd op klachten/symptomen van neurotoxiciteit. Interacties: In-vitrometabolismestudies suggereren dat DM1, een
component van trastuzumab-emtansine, hoofdzakelijk wordt gemetaboliseerd door CYP3A4 en, in mindere mate, door CYP3A5. Gelijktijdig gebruik van
sterke CYP3A4-remmers dient te worden vermeden. Overweeg een plaatsvervangend geneesmiddel dat geen of minimaal vermogen heeft om CYP3A4
te remmen. Bijwerkingen: De meest voorkomende bijwerkingen (≥ 25%) van trastuzumab-emtansine waren bloedingen (inclusief epistaxis),
verhoogde transaminasespiegels, vermoeidheid, musculoskeletale pijn en hoofdpijn. De meest voorkomende graad 3 of 4 bijwerkingen (> 2%) volgens
de NCI-CTCAE waren trombocytopenie, vermoeidheid, verhoogde transaminasespiegels, anemie, hypokaliëmie, musculoskeletale pijn en neutropenie.
Afleverstatus: U.R. Op verstrekking van dit geneesmiddel bestaat aanspraak krachtens de wettelijke sociale ziektekostenverzekeringen. Bezoek onze
website www.roche.nl voor de uitgebreide en meest recente productinformatie. Neem voor medische informatie en/of het melden van bijwerkingen
contact op met Roche Nederland B.V., Postbus 44, 3440 AA Woerden, 0348-438171. Voor Roche Oncology services zie www.rocheoncology.nl.
Datum: 01/2015 (v02).
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Referenties: 1. Nederlandse kanker registratie www.cijfersoverkanker.nl. 2. Slamon D.J. et al. Human breast cancer: correlation of relapse
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Nieuw Entyvio: de eerste en enige darmselectieve biological voor
patiënten met colitis ulcerosa (UC) of de ziekte van Crohn (CD)*,1

BEHANDEL MET PRECISIE

De eerste en enige
darmselectieve
biological1
• Klinische remissie1,2,3
• Meer dan 3.300 patiënten
gevolgd op Entyvio1,4
• Doelgericht
werkingsmechanisme:
integrine-antagonist1
• Eén dosis van 300 mg
(=1 ﬂacon) per infusie
voor iedere patiënt *,1
* Volwassen patiënten met matig tot ernstige UC of CD die ontoereikend
reageerden op, niet meer reageerden op of intolerantie vertoonden voor
conventionele therapie of een TNFα-antagonist

Voor de verkorte productinformatie
zie elders in deze uitgave.
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