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VOORWOORD
Jan Danser
HL Farmacologie Erasmus MC,
Rotterdam
Juryvoorzitter Nederlandse Galenusprijzen
en jurylid Prix Galien International

“De dokter of behandelaar is als
het ware te gast bij de patiënt
in plaats van andersom.”

Geneesmiddelen voor een koopje…
Hoewel driekwart van alle via de apotheek verstrekte geneesmiddelen inmiddels generiek is en de kosten vaak minder dan 3
euro/maand per middel bedragen, is er toch onvrede over het
vele geld dat aan geneesmiddelen besteed wordt. Dit heeft alles te maken met de nieuwe geneesmiddelen, met name tegen
kanker, die soms tonnen per patiënt per jaar kosten. Deze hoge
prijs is deels gebaseerd op de kosten van de ontwikkeling van
het middel, volgens bepaalde bronnen meer dan 2 miljard, terwijl soms ook <100 miljoen geclaimd wordt. Rekening houdend
met het grote mislukkingspercentage (van elke 10.000 geteste
middelen haalt slechts een enkele de markt), en gezien de
hoge kosten van grote trials (een studie bij enkele duizenden
patiënten gedurende 3 jaar kan al snel honderden miljoenen
kosten) lijkt het laatste bedrag een forse onderschatting. De
daadwerkelijke productiekosten zullen overigens slechts een
fractie van de prijs bepalen – veel belangrijker is wat ermee
bespaard kan worden, en hoe we een QALY (quality-adjusted
life year) inschatten, i.e., de waarde van een extra levensjaar in
goede gezondheid. Juist op basis van dat soort gegevens wordt
uiteindelijk een prijs vastgesteld: niet geheel verbazingwekkend, zal die vaak ver boven de daadwerkelijke productieprijs
liggen. De prijs kan ook nog eens fors verschillen per land,
alleen al gezien de uiteenlopende kosten van de gezondheidszorg in elk land. Dat laatste maakt het moeilijk om namens een
groot aantal landen (bijvoorbeeld de hele Europese Unie, zoals
minister Schippers graag gezien had) tegelijk met een bedrijf
te onderhandelen over een zo laag mogelijke prijs: wat laag
is voor de één, is nog steeds veel te hoog voor de ander. Een
tweede probleem bij zulke onderhandelingen is dat landen met
een grote eigen farmaceutische industrie misschien minder
geneigd zijn om tot de allerlaagste prijs te gaan.
Hoe komen we dan wel aan lage prijzen? Nederlandse onderzoekers menen dat de universitaire onderzoekscentra het voortouw
moeten nemen. Op zich komen uit die centra, gezien het excellente onderzoek, in veel gevallen zeker potentiële drug targets,
en worden er soms ook al stoffen getest die daar op aangrijpen.
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De vraag is wel of dit de best denkbare stoffen zijn: het testen
van tientallen, zo niet duizenden varianten ligt wellicht minder
op de weg van de universiteit. En op zeker moment komt de stap
naar de trials, die gepaard gaat met enorme kosten. Gesuggereerd wordt dat dat in het geval van kankerpatiënten voor veel
minder kan, dankzij een ‘personalized medicine’ aanpak, waarbij
gestuurd wordt op basis van biomarkers in kleine groepen
patiënten. De stichting Fair Medicine claimt zelfs dat door intensieve samenwerking van arts en patiënt sneller geconcludeerd
kan worden of iets niet werkt, zodat je tot 90% kan besparen, en
een geneesmiddel voor slechts enkele tientallen miljoenen op de
markt gebracht kan worden. Veel van die biomarkers staan nu
nog in de kinderschoenen, en juist bij compleet nieuwe farmaca
(die aangrijpen op nieuwe targets) zal het aan robuuste biomarkers ontbreken. Het lijkt bovendien haast ondenkbaar dat de
industrie tot dusver zoveel geld over de balk gooide als er echt
zo veel betere methoden zijn.
Of dit inderdaad snel tot grote aantallen nieuwe en goedkope
middelen gaat leiden valt dus te bezien. De academische centra
hebben de tijd omdat er geen aandeelhouders in hun nek hijgen:
zij kunnen zich rustig bezighouden met zeer risicovolle projecten
die misschien niets opleveren. Het op korte termijn goedkoop
namaken van bestaande geneesmiddelen (met name biosimilars)
behoort wel tot de mogelijkheden, en kan misschien zelfs straks
in de ziekenhuisapotheek geschieden: de ‘bionespresso’. Maar
dat is meer van hetzelfde tegen inderdaad een lagere prijs. Voorlopig komen de echt nieuwe middelen nog altijd van een scala
aan bedrijven dat in zware competitie door middel van honderden trials hun middel test, en daar hangt een prijskaartje aan.
We zullen moeten onderhandelen over de prijs, en daarbij kan
het helpen als er meer dan 1 middel per aandoening is. Ziekenhuizen zouden hier tegenwoordig zelfs winst boeken, door nog
scherper te onderhandelen en een betere prijs te bedingen dan
de verzekeraar vergoedt…
Voor alle duidelijkheid: de Jury van de Prix Galien houdt bij haar
keuze geen rekening met de prijs van de ingediende middelen. ●
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Simon Rozendaal
HL Farmacologie Erasmus MC,
Rotterdam

Motor van de vooruitgang
De vooruitgang gedurende de afgelopen eeuwen is verbijsterend. Gelukkig is daar een toenemende aandacht voor. The Rational Optimist: How Prosperity Evolves uit 2010 van Matt Ridley, bioloog en lid voor de
Conservatieve Partij van het House of Lords (de Engelse Eerste Kamer), werd een wereldwijde bestseller.

Ik heb zelf een bescheiden bijdrage aan de revival van het
vooruitgangsoptimisme mogen leveren met Het Grote Goed
Nieuws Boek uit 2007 en Alles wordt beter! – nou ja, bijna alles
uit 2015. Voor wie meer van het internet is: kijk eens op de
opbeurende sites van Max Roser en Bjorn Lomborg.
Enkele voorbeelden. Te beginnen met een die mij als wetenschapsjournalist met een achtergrond als chemicus nauw aan
het hart ligt. In de stad waar ik opgroeide, Rotterdam, was in
1965 de gemiddelde jaarlijkse concentratie aan SO2 (zwaveldioxide, een gemene substantie) 200 microgram per kubieke
meter lucht. Nu zitten we op 1. Dat is een vooruitgang van een
factor 200 in 50 jaar.
De vooruitgang geldt ook gezondheid. In 1960 had een inwoner van een ontwikkelingsland maar 1900 kilocalorieën per
dag te eten, nu 2600. In 1955 waren er honderdduizenden
gevallen van polio per jaar, nu enkele tientallen. De wereld-
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wijde levensverwachting was rond 1800 35 tot 40 jaar, nu
meer dan 65.
Iemand die in 1900 in de westerse wereld werd geboren had
50 % kans om 50 te worden, wie daar 100 jaar later werd
geboren 50 % kans om 80 te worden. Ik ontleen het voorbeeld
aan Bert Hofman, hoogleraar Epidemiologie aan het Erasmus
Medisch Centrum en de Harvard Medical School, tevens Nederlands meest geciteerde wetenschapper, die het gebruikte in
een lezing. ‘Je leeft een week en het weekeinde is gratis.’
De levensverwachting van de westerse mens stijgt in een rechte lijn sinds 1800, met een hellingshoek van 25 %. De drijvende
kracht achter dit mirakel is niet helemaal duidelijk.
In de negentiende eeuw moet het de toenemende welvaart
door industrialisering zijn geweest. Rond 1900 leveren riolering, wc’s en schoon drinkwater een bijdrage. In de loop van de
twintigste eeuw komt er de afname van het aantal zware en ge-

COLUMN

‘In de stijging van de levensverwachting van de westerse
mens heeft aids geen dip veroorzaakt. De verklaring is
dat de farmaceutische industrie in ongekend korte tijd zo’n
dertig verschillende virusremmers op de markt bracht.’

vaarlijke beroepen plus een kortere werkweek bij. Kunstmest
en pesticiden verhoogden de productiviteit van de landbouw
en verlaagden aldus de voedselprijs.
Het staat als een paal boven water dat ook de betere medische zorg een belangrijke bijdrage heeft geleverd. De lage
levensduur voor 1800 had te maken met de kindersterfte ten
gevolge van infectieziekten. Demograaf Willem Jan van der
Veen toonde in zijn proefschrift uit 2001 aan dat vooral de
zuigelingensterfte in de twintigste eeuw dramatisch is gedaald.
Die lag in de meeste Europese landen honderd jaar geleden op
ongeveer 20 % en tegenwoordig op 0,5. Een veertigvoudige
vooruitgang in honderd jaar. De komst van vaccins, te beginnen
met pokken, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de
toename van de levensduur. Idem voor antibiotica halverwege
de twintigste eeuw.
In de toename van de levensverwachting sinds 1800 zitten
twee dipjes. Een rond 1919, toen de Spaanse griep tientallen
miljoenen doden veroorzaakte en er nog geen antibiotica
beschikbaar waren om bacteriële complicaties zoals
longontsteking te behandelen. De tweede dip ergens in de
jaren zestig toen veel westerse mannen van middelbare leeftijd
hartaanvallen kregen en er nog geen cholesterolverlagende
medicijnen (zoals statines) waren.
Dat is fascinerend. Volgens de huidige inzichten zijn statines
immers verre van ideaal. Los van de vraag hoe ernstig een
verhoogde cholesterolspiegel is, deze medicijnen werken lang
niet voor iedereen en hebben soms nare bijwerkingen. Dat
zelfs een tamelijk slecht medicijn al zo’n impact heeft gehad
op de gezondheid illustreert hoe belangrijk geneesmiddelen
zijn. Idem voor maagzuurremmers zoals Tagamet en
Zantac, die zoals we nu weten niet ingrijpen op de oorzaak
van maagzweren (een bacterie), maar er toch aan hebben
bijgedragen dat de maagzweer niet meer de belangrijkste
oorzaak voor ziekenhuisopname is zoals vijftig jaar geleden.
In de stijging van de levensverwachting van de westerse mens
heeft aids geen dip veroorzaakt. Dat is opmerkelijk want

halverwege de jaren tachtig had aids alles in zich om net zo
angstaanjagend te worden als de Spaanse griep. Dat is niet
gebeurd. Daarvoor is maar één verklaring. Niet de stijgende
welvaart, niet de betere voeding, niet condooms, zelfs niet de
betere palliatieve zorg voor patiënten. De verklaring is dat de
farmaceutische industrie in ongekend korte tijd zo’n dertig
verschillende virusremmers op de markt bracht.
Hoe belangrijk nieuwe medicijnen en vaccins zijn voor de
stijgende levensverwachting blijkt misschien wel het sterkst
in de Derde Wereld. Daar kan de invloed van geneesmiddelen
beter los worden gezien van welvaartsstijging. De IndiaasAmerikaanse deskundige Indur Goklany geeft daar in The
Improving State of the World (uit 2007) een aantal voorbeelden
van. Hij wijst er op dat landen als Ghana en Peru qua welvaart
nog steeds niet op het niveau van westerse landen tijdens
de Eerste Wereldoorlog zitten. Ghana zelfs niet eens op een
kwart daarvan. Toch hebben die landen inmiddels een lagere
kindersterfte en hogere levensverwachting dan destijds bij ons.
Zijn verklaring is dat de westerse wetenschap en technologie –
de auto, de mobiele telefoon en bovenal betere medicijnen en
vaccins – ook in Ghana en Peru doordringen.

‘Vrouwen hoeven geen tien
kinderen meer te baren.
Ze krijgen er vertrouwen in dat
hun kinderen in leven blijven.’
In 2016 sprak ik in Rwanda met de minister van Volksgezondheid, dr. Agnes Binagwaho, zelf arts. Zij vertelde dat door de
westerse vaccins op termijn de verontrustende bevolkingsgroei in zwart Afrika zal worden afgeremd. ‘Vrouwen hoeven
geen tien kinderen meer te baren. Ze krijgen er vertrouwen in
dat hun kinderen in leven blijven.’
Met andere woorden, medicijnen en vaccins vormen een
krachtige motor van de vooruitgang. ●
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Albert Heck
HL Scheikunde en
Farmaceutische Wetenschappen
Universiteit Utrecht

Albert Heck

Proteomics biedt
revolutionaire mogelijkheden
Genoomonderzoek is nog steeds belangrijk, maar het is slechts het begin, stelt Albert
Heck, hoogleraar Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit
Utrecht. Proteomics, de bestudering van alle eiwitten, is een essentiële volgende stap.
Heck ontwikkelt massaspectrometrische methoden om eiwitten te karakteriseren. Hij
ontvangt dit jaar voor zijn werk de NWO-Spinozapremie. Proteomics maakt het onder
meer mogelijk om de effecten van geneesmiddelen te bestuderen en aangrijpingspunten voor nieuwe geneesmiddelen te vinden.
“We hebben genoomdata nodig, maar dit levert slechts
een beperkt begrip van hoe het menselijk lichaam werkt,”
stelt Albert Heck. “Als we het simpel beeld hanteren dat elk
gen voor één eiwit zou coderen, zouden we er met alleen
genoomonderzoek wellicht nog wel uitkomen,” redeneert
hij. Maar zo eenvoudig ligt het niet. “Genen vormen een
catalogus van eiwitten die in het lichaam kunnen worden
gemaakt. Genoomdata zijn slechts het startpunt, ze leggen
niet uit wat er gebeurt. We moeten verder kijken naar welke
eiwitten worden gemaakt en hoe ze samenwerken.”
Want ondanks dat het genoom in iedere cel hetzelfde is, kan
het proteoom in verschillende cellen compleet anders zijn.
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“Allereerst kiest elke cel uit de eiwitcatalogus een combinatie
van eiwitten die bij het celtype past. De hersencel kiest een
set eiwitten die het tot een hersencel maakt, een longcel kiest
een set, specifiek voor de longcel.” Daarnaast codeert een
gen alleen voor de ‘ruggengraat’ van een eiwit, legt Heck uit.
“Door allerlei modificaties aan eiwitten, zoals het aanhangen
van suikergroepen of fosfaatgroepen, kan één gen uiteindelijk
voor wel honderd verschillende eiwitten coderen. Die ieder
ook een andere werking kunnen hebben. Suikergroepen
bijvoorbeeld, beïnvloeden de afbraak van eiwitten en
fosfaatgroepen activeren vaak een eiwit.” En om het nog
ingewikkelder te maken: eiwitten doen hun werk niet alleen.

INTERVIEW

“Eiwitten vormen interacties en werken met andere eiwitten
samen in eiwitnetwerken.” Heck concludeert: “Dus niet alleen
de eiwitsamenstelling per celtype verschilt, dezelfde eiwitten
kunnen bovendien in verschillende celtypen met weer andere
eiwitten samenwerken.”
Massaspectrometrie
Het onderzoek naar eiwitten is veel lastiger dan genoom
onderzoek, aldus Heck. “DNA kan met de polymerasekettingreactie (PCR) een oneindig aantal keren worden
gekopieerd. Eiwitten zijn (nog) niet te vermenigvuldigen.
Voor proteomics is daarom een heel gevoelige analysetechniek nodig.” Bovendien kunnen eiwitten in verschillende
hoeveelheden in een cel zitten: van het ene eiwit kunnen
een miljoen kopieën in een cel zitten, terwijl een ander eiwit
maar een kopie heeft. Het is volgens Heck erg lastig om
zulke grote verschillen in intensiteiten te kunnen meten. Een
derde complicerende factor is het meten van gemodificeerde
eiwitten.
Pas sinds 1990 is het mogelijk om biomoleculen met
massaspectrometrie te meten. Heck droeg als analytisch
chemicus bij aan de ontwikkeling van die techniek,
waarbij moleculen op grond van massa van elkaar worden
gescheiden. Hij beschrijft de werkwijze van protein
sequencing: “Alle eiwitten hebben ongeveer 20 aminozuren
als bouwstenen. Elke aminozuur heeft een andere massa.
Door nu telkens één aminozuur van een eiwit af te splitsen
en iedere keer de massa van het eiwit te meten, is door
de verschillen in massa de aminozuurvolgorde, en dus de
identiteit, van het eiwit te bepalen. De massaspectrometer
kan ook aantonen of er modificaties zijn. Als een aminozuur
ook een fosfaatgroep herbergt, meet het instrument de
massa van het aminozuur plus een fosfaatgroep.
Farmacotherapie
Het eiwitonderzoek met massaspectrometrie kent verschillende toepassingen, ook in de farmacotherapie. De groep
van Heck onderzoekt onder meer samen met het
Nederlands Kankerinstituut het effect van twee verschillende behandelingen bij borstkankerpatiënten. Eén groep
vrouwen krijgt één geneesmiddel, een tweede groep vrouwen
krijgt daar nog een ander geneesmiddel bij. Twee maanden na
de start van de behandeling wordt bij hen een biopt van het
borstkankerweefsel afgenomen en onderzocht op veranderingen in de eiwitsamenstelling. Heck: “Wij willen in een
vroeg stadium weten welke behandeling beter werkt en of
dit afhankelijk is van de genetische eigenschappen van de
patiënt.”
Met drug-proteomics onderzoekt Heck met welke eiwitten

geneesmiddelen een interactie aangaan. Daardoor is het
mogelijk om inzicht te krijgen in het bijwerkingenprofiel
van geneesmiddelen. Heck: “Bijna alle geneesmiddelen
werken via een eiwit. Maar naast dat ene doeleiwit, remmen
ze vaak ook andere eiwitten een beetje. Veel gebruikte
antikankermiddelen zijn tyrosinekinaseremmers. Deze
remmen naast het slechte kinase ook andere kinases.
Doen ze dat te veel dan treden er allerlei bijeffecten op.
Door het eiwit-interactieprofiel van de geneesmiddelen
te onderzoeken, kunnen wij geneesmiddeleninteracties
voorspellen. Met de resultaten kunnen we bijvoorbeeld
terug naar de organisch chemicus met de vraag om een
geneesmiddel zo te veranderen dat het beter het doeleiwit
remt en minder de andere eiwitten aanpakt.”
Een derde toepassing ligt in de ontwikkeling van nieuwe
geneesmiddelen, zoals voor immunotherapie bij kanker.
“Alle cellen hebben peptide antigenen op het celoppervlak
die de status van de cel aangeven aan ons immuunsysteem.
Door een verfijning van de technieken door Heck is het
mogelijk om nu 15.000 verschillende van deze peptiden
te identificeren. Vrijwel 99 procent van deze peptiden
zegt tegen het immuunsysteem dat er niets aan de hand
is. Maar zo’n 1 procent van deze peptide-antigenen kan
afkomstig zijn van bacteriële, virale of onco-eiwitten, die
het immuunsysteem aanzetten om de cel op te ruimen.
Onderzoek naar verschillen tussen de antigenen van gezonde
cellen en virusgeïnfecteerde cellen of kankercellen kan leiden
tot leads voor de productie van vaccins.”

“Als we het simpel beeld hanteren dat
elk gen voor één eiwit zou coderen,
zouden we er met alleen genoomonderzoek wellicht nog wel uitkomen,
maar zo eenvoudig ligt het niet.”
Heck verwacht binnen een paar jaar nog meer revolutionaire
mogelijkheden. Hij voelt zich sinds zijn werk aan de techniek
een soort ‘Alice in Wonderland.’ “Ik vind elk eiwit en hoe het
werkt zo fascinerend. Ik zie het bijna voor me wat er allemaal
in de cel gebeurt als een virus in de cel komt. Dat er een
continue oorlog plaatsvindt, waarbij het virus trucjes uithaalt
om aan het immuunsysteem te ontwijken en de gastcel
probeert het virus weg te werken. Met de ontwikkeling
van onze technieken kunnen we dit soort dingen helpen
blootleggen!” ●
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INTERVIEW
Christian Ottmann
adjunct hoogleraar Chemische Biologie
TU Eindhoven

Christian Ottmann

Manipulatie eiwit-eiwitinteracties
kan voor paradigmashift zorgen
Inmiddels is één geneesmiddel definitief door de FDA en voorlopig bij de EMA
geregistreerd; rond 25 middelen zijn in de fase van klinisch onderzoek. Het principe
dat peptiden en compacte synthetische moleculen eiwit-eiwitinteracties in ziekte
beïnvloeden, kan volgens Christian Ottmann, adjunct hoogleraar Chemische biologie
aan de TU Eindhoven, voor een paradigmashift in de farmacotherapie zorgen.
“Maar het is een extreem ambitieus project.”

Vorig jaar heeft de FDA het geneesmiddel venetoclax geregistreerd voor de behandeling van chronische lymfocyten
leukemie (CLL). Het middel kreeg een voorrangsbehandeling
omdat eerdere studies een substantieel behandelvoordeel
ten opzichte van bestaande behandelingen aantoonde.
Venetoclax is een klein molecuul dat het anti apoptotische
B-cell-lymphoma-2 eiwit remt en zorgt voor een geprogrammeerde celdood van CLL-cellen. De EMA gaf een voorlopige
registratie af.

“Ik kan het aan een jochie van 3 uitleggen.
Neem twee blokjes die in elkaar passen.
Door iets tussen die twee blokjes te
plaatsen kunnen de blokjes soms beter op
elkaar passen, of juist minder stevig op
elkaar komen te zitten.”
Venetoclax is de eerste representant van een nieuw principe
in de farmacotherapie, dat berust op het beïnvloeden van
de interactie tussen twee eiwitten door een peptide of
een compact synthetisch molecuul. Christian Ottmann
werkt als adjunct hoogleraar Chemische biologie bij de
faculteit Biomedische Technologie van de TU Eindhoven
aan deze methode. Hij kreeg in 2012, van de Deutsche
Pharma Gesellschaft een aanmoedigingsprijs voor het idee
van de beïnvloeding van eiwit-eiwitinteracties door kleine
moleculen. Ottmann werkte destijds nog als groepsleider bij
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het Chemical Genomics Centre van het Max Planck Instituut
in Dortmund.
Volgens Ottmann is het principe kinderlijk eenvoudig. “Ik kan
het aan een jochie van 3 uitleggen. Neem twee blokjes die in
elkaar passen. Door iets tussen die twee blokjes te plaatsen
kunnen de blokjes soms beter op elkaar passen, of juist minder
stevig op elkaar komen te zitten.” Of, zoals het bij eiwiteiwitinteracties gaat: “De interactie tussen twee eiwitten vindt
plaats in de interface met een klein onderdeel van het eiwit dat
uit peptiden bestaat. Die peptiden zijn synthetisch na te maken
en kunnen daarbij chemisch worden aangepast waardoor de
sterkte van de binding verbetert of juist minder stevig wordt.”
Op deze wijze is de activiteit van het eiwit te beïnvloeden.
Steviger structuren zorgen volgens Ottmann doorgaans voor
een hogere activiteit en minder stevige voor een verminderde
activiteit van het eiwit. In de uitwerking van het idee – dat
in de wetenschap protein-proteininteractions (PPI) heet –,
kijken structuurbiologen eerst naar de driedimensionale
structuur van de verbinding tussen twee eiwitten. De chemicus
bedenkt dan hoe de interactie na te bootsen en zo nodig te
manipuleren.
De aandacht van Ottmann richt zich op de eiwitfamilie 14-3-3.
“Dit is een heel stevig eiwit, een soort klemmolecuul. Het eiwit
heeft zelf geen enzymatische activiteit maar zorgt bij binding
aan een ander eiwit voor een steviger structuur en vaak hogere
activiteit. Het eiwit bindt aan meer dan 500 verschillende
eiwitten en speelt dus op verschillende fronten een rol in
ziekteprocessen. Het kan daarbij ziekte veroorzaken of juist
tegen ziekte beschermen.”

Ottmann noemt twee voorbeelden van ziektes waar hij aan
werkt en waarbij 14-3-3 een rol speelt. Eén waarbij 14-3-3 de
boosdoener is en één waarbij 14-3-3 de beschermeling is. Bij
de ziekte van Alzheimer verzwakt 14-3-3 de structuur van het
axon (zenuwuitloper) van een zenuwcel door te binden aan
het eiwit Tau. Tau zorgt voor versteviging van de microtubuli in
het axon. 14-3-3 trekt Tau weg uit de microtubuli. Een peptide
of klein molecuul dat de interactie tussen 14-3-3 en Tau
verzwakt, zou dan kunnen helpen om een oplossing voor de
ziekte van Alzheimer te vinden.
Bij cystic fibrose (CF) zou juist versterking van de interactie
met 14-3-3 een oplossing kunnen bieden. Door binding
van het choridekanaaleiwit Cystic Fibrosis Transmembrane
conductance Regulator (CFTR) aan 14-3-3 wordt het CFTR
gestabiliseerd en vanuit het cytoplasma van de epitheelcel
naar de celwand gebracht waar het zorgt voor het transport
van chloride-ionen en water uit de cel. Door dit transport blijft
het slijm dun. Bij een groot deel van de CF-patiënten is het
CFTR-eiwit afwijkend en is binding aan 14-3-3, en transport
naar de celwand verstoord. Ottmann en zijn collega’s vonden
vorig jaar een natuurlijke organische verbinding die de
interactie met 14-3-3 versterkt en het transport van CFTR
naar de celwand garandeert. Maar deze stof, fusicoccin-A, is
niet geschikt voor productie als geneesmiddel.
Om de ontwikkeling van kleine moleculen die PPI’s van 14-3-3

en partnereiwitten stabiliseren te stimuleren is het consortium
Targeted Stabilisation of Protein-Protein Interactions (TASPPI)
in het leven geroepen. TASPPI is een samenwerkingsverband
van zes universiteiten, waaronder de TU Eindhoven, twee
kleine farmaceutische bedrijven en drie grote farmaceutische
bedrijven. Ottmann is coördinator van het consortium. In 2015
ontving TASPPI een subsidie van 3,3 miljoen euro uit het Marie
Curie-programma van het EU-researchprogramma Horizon
2020 voor de verdere ontwikkeling van kleine moleculen en de
bijbehorende onderzoekstechnieken. De aandacht richt zich in
de eerste plaats op ziektes van de ouder wordende mens, zoals
kanker en neurologische aandoeningen zoals de ziekte van
Alzheimer en Parkinson en op chronische aandoeningen, zoals
metabole ziektes en longziektes. Van al deze aandoeningen
noemt Ottmann het manipuleren van de interactie van 14-3-3
bij de ziekte van Alzheimer ‘maatschappelijk de meest urgente.’
“Hiervoor hebben we nog geen enkel
geneesmiddel, terwijl het aantal patiënten tot 2050
oploopt naar 150 miljoen.”
Ottmann noemt het onderzoeksproject ‘extreem ambitieus.’
“Het idee om aan te grijpen op een eiwit-eiwitinteractie is heel
simpel, maar om dat toe te passen bij ziekte is heel complex. Er
is bij 14-3-3 een zeer uitgebreid netwerk van wel 500 eiwiteiwitinteracties. Je wilt op één punt iets wijzigen, maar nergens
anders in het systeem. Als het lukt, is het een paradigmashift
in de farmacotherapie. Maar dit traject kost zeker nog een
wetenschappelijk leven lang.” ●

SPECIALE EDITIE SEPTEMBER/OKTOBER 2017 | 11

NEDERLANDSE

GALENUS
PRIJS

2017

Martine Smit
hoogleraar ‘Target and Systems
biochemistry’
afdeling Farmacochemie
Vrije Universiteit Amsterdam

Martine Smit

Humane en virale chemokinereceptoren als basis voor geneesmiddelen nog lang niet uitgeput
G-eiwit-gekoppelde receptoren (GPCRs) vormen een nog lang niet uitgeputte bron
voor onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Martine Smit, hoogleraar ‘Target and
Systems biochemistry’ binnen de afdeling Farmacochemie aan de Vrije Universiteit
ziet nog grote potentie in deze eiwitfamilie. Zij concentreert haar onderzoek op zowel
humane als virale chemokinereceptoren. En probeert deze met kleine moleculen of
nanobody’s te beïnvloeden.
G-eiwit-gekoppelde receptoren (GPCRs) vormen een grote
eiwitfamilie van zeker 800 verschillende receptoren die in het
celmembraan zitten. De receptoren zijn verantwoordelijk voor
de cellulaire communicatie. Zij activeren een G-eiwitcascade
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waarbij achtereenvolgens een reeks eiwitten wordt
geactiveerd en signaalmoleculen worden vrijgemaakt totdat
het gewenste biochemische effect is bereikt. Elk lid van de
eiwitfamilie zet een eigen signaaltransductieroute in gang.

INTERVIEW

Vanwege de omvang aan biochemische functies die door
GPCR’s worden aangezet is de eiwitfamilie een veelgebruikt
aangrijpingspunt voor farmacotherapie. Rond 35 procent van
de huidige geneesmiddelen activeren of remmen GPCR’s.
Zij noemt aansprekende voorbeelden: bètablokkers tegen
hartritmestoornissen, H1-histamine-agonisten tegen
hooikoorts en bèta-2-agonisten tegen astma. Maar de
moleculen die nu op de markt zijn, beïnvloeden nog maar
honderd van de GPCR’s. “Onderzoek aan GPCR’s heeft dus
nog heel veel potentie”, meent Smit. “Het laaghangende fruit
is inmiddels goed onderzocht. Maar targets die moeilijk
met moleculen te beïnvloeden zijn of waarvan de rol en/of
eiwitcascade nog niet helemaal duidelijk is, zijn nog lang niet
voldoende onderzocht.” En juist deze onontgonnen targets
zijn onderzoeksterrein van Smit. Zij volgt daarbij twee lijnen:
virale en humane oncogene chemokinereceptoren.
Virale chemokinereceptoren
Smit kreeg in 2013 van NWO een Vici-subsidie voor het
onderzoeksproject Virale receptoreiwitten versnellen
groei van hersentumoren, een project dat nauw aansluit bij
eerder onderzoek van Smit rond constitutief actieve GPCR’s
waarvoor zij in 2002 de Galenus researchprijs won. Het Viciproject richt zich op GPCR’s van het humaan cytomegalovirus
(HCMV), een van de herpesvirussen. Herpesvirussen bezitten
in hun DNA genen die coderen voor GPCR’s die qua structuur
heel erg lijken op humane chemokinereceptoren. Als een
herpesvirus eenmaal een gastcel heeft geïnfecteerd maakt
het in de gastcel de eigen virale GPCR’s aan. Daarbij blijken
deze virale GPCR’s constitutief actief: zij zetten de cascade
tot celgroei aan zonder dat er een ligand aan de receptor
bindt.
HCMV is evenals andere herpesvirussen teruggevonden in
verschillende tumoren, zoals hersentumoren, borstkanker
en prostaatkanker. In 2010 had Smit samen met het
Zweedse Karolinska Instituut ook virale GPCR’s aangetoond
in het glioblastoom, een heel agressieve tumor. De
vervolghypothese was dat deze virale GPCR een rol zou
spelen bij de tumorvorming en deze mogelijk zou versnellen.
Zij leverde het bewijs door hersencellen te infecteren met
HCMV en te onderzoeken of US28, één van de virale GPCRs,
de celgroei zou stimuleren. Hersencellen met US28 groeiden
veel sneller en werden veel groter dan hersentumorcellen
geïnfecteerd met HCMV zonder US28.
De vervolgstap lijkt logisch: “Als US28 aanzet tot tumorgroei,
en alleen in tumorcellen tot expressie komt kunnen we dit
dan niet als target gebruiken om te remmen?” aldus Smit.
“Virale eiwitten horen er immers niet te zijn. Bovendien heeft
remmen van een viraal eiwit mogelijk minder bijwerkingen
dan remmen van een humaan eiwit.” Het onderzoeksproject
heeft eerder enkele kleine moleculen opgeleverd. “Maar
de affiniteit is nog te laag, en de moleculen zijn nog niet

selectief genoeg. Maar we geven niet op: inmiddels is de
kristalstructuur van US28 opgehelderd en dat biedt nieuwe
kansen.”
Oncogene chemokinereceptoren
De tweede onderzoekslijn van Smit concentreert zich op twee
humane oncogene chemokinereceptoren, CXCR4 en CXCR7.
Het onderzoek vindt plaats binnen het consortium ONCORNET (Oncogenic GPCR Network of Excellence and Training),
een samenwerking tussen 16 Europese universiteiten, researchlaboratoria, farmaceutische en biotechnologiebedrijven.
Smit coördineert dit consortium, dat gefinancierd wordt door
het Innovative Training Network (ITN) Marie Curie-programma van het EU-researchprogramma Horizon 2020.
De rol van de chemokinereceptoren CXCR4 en CXCR7 in kanker is nog niet precies bekend. “Het zijn lastige receptoren,”
aldus Smit. “Ze komen heel hoog tot expressie in kwaadaardige tumoren, zoals borstkanker en hersentumoren. Van CXCR4
weten we al wel wat meer, maar CXCR7 is een atypisch GPCR,
dat zelfs niet via het G-eiwit werkt.” De receptoren binden

“Het zijn lastige receptoren. Ze komen heel
hoog tot expressie in kwaadaardige tumoren,
zoals borstkanker en hersentumoren, maar
geven geen typische signalen af.”
beide het chemokine CXCL12 dat onder meer betrokken is bij
de aantrekking van lymfocyten, migratie van bloedvormende
cellen en de vorming van bloedvaten. “Als we meer inzicht krijgen in de link met kanker, kunnen we tools voor diagnostiek en
behandeling ontwikkelen.”
Smit vestigt haar hoop vooral op de ontwikkeling van nanobodies om de receptoren te blokkeren. Nanobodies zijn variabele
delen van een klasse antilichamen die door kameelachtigen
worden gemaakt en die alleen een zware keten-eiwit hebben.
“Nanobodies zijn tien keer kleiner dan een conventioneel
antilichaam. Ze hebben een grote flexibele regio met veel
contactpunten waardoor ze goed passen in de niche van een
receptorbindingsplaats. Nanobodies die CXCR4 binden, binden niet aan CXCR7 en vice versa. De kans dat ze binden aan
een eiwit met een vergelijkbare driedimensionale structuur,
maar andere aminozuren in de bindingsplaats, is heel klein.
Daardoor zijn er mogelijk minder bijwerkingen.”
Smit werkte eerder met de firma Ablynx aan de ontwikkeling
van nanobodies en publiceerde in 2010 over de eerste
functionele nanobodies tegen een GPCR. Inmiddels
heeft ONCORNET nu eigen nanobodies ontwikkeld
tegen chemokinereceptoren. Daarnaast heeft ze samen
met haar onderzoeksgroep nanobodies tegen de virale
GPCR’s geïdentificeerd die in vitro en in vivo virale GPCRgeïnduceerde tumorgroei remmen. “Wij lopen aan het front
om GPCR-functies te moduleren met nanobodies.” ●
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Winnaars van de Galenus Researchprijs
Jaar Naam

Instelling

Onderzoek

2016 Prof. dr. H. Lambers Heerspink UMCG

Personalized medicine bij patiënten met diabetes en nieraandoeningen

2015 Prof. dr. A. Huitema

Individualiseren dosering geneesmiddelen op het gebied van populatiefarmacokinetiek en
-farmacodynamiek

NKI

2014 Prof. dr. T. Würdinger

VUmc

Identificatie van drug targets en markers in tumoren en bloed

2013 Dr. E. Mastrobattista

UMCU

Biomimetische dragersystemen voor biotherapeutica

2012 Prof. dr. L.J. de Windt

MUMC

Gene regulatory mechanisms in heart failure

2011 Dr. I. de Esch

VUmc

Fragment-based drug discovery: small becomes big in medicinal chemistry

2010 Dr. R. Masereeuw

UMC St. Radboud

De rol van de ABC-transporters bij acute nierschade door geneesmiddelen

2009 Dr. R.M. Schiffelers

Universiteit Utrecht

Klinische consequenties van circulerende nanodeeltjes

2008 Dr. O.C. Meijer

LACDR / LUMC

Interacties tussen corticosteron en serotoninereceptoren. Glucocorticoïd stresshormonen, stress en
hersenziektes

2007 Dr. B.Ch. Oostenbrink

LACDR / VU

Computersimulaties van geneesmiddel-eiwitinteracties. Structuur, flexibiliteit en vrije
bindingsenergie
Rol van cholesterol bij de ontwikkeling van arteriosclerotische laesies

2006 Dr. M. van Eck

Universiteit Leiden

2005 Dr. C.A. Rongen

UMC St. Radboud

Translationeel onderzoek naar ischemische preconditionering

2004 Dr. T.I.F.H. Cremers

RUG

Augmentatie werking SSRI door deze te combineren met een remmer van de 5-HT2Cserotoninereceptor

2003 Prof. dr. K. Poelstra

RUG

Endotoxinedetoxificatie en drug targetting
Spontaan actieve receptoren en implicaties voor geneesmiddelenonderzoek

2002 Prof. dr. M.J. Smit

LACDR/VU

2001 Prof. dr. H.M.W. Verheul

VUmc

De rol van trombocyten in de angiogenese bij tumoren

1996 Prof. dr. R . Leurs

LACDR/VU

Molecular biology’s increasing impact in drug research: implications for histamin receptors

Winnaars van de Galenus Geneesmiddelenprijs
Jaar

Productnaam

Indicatie

Bedrijf

2016

Holoclar

limbale stamcel deficiëntie

Chiesi Pharmaceuticals

2015

Sirturo

tuberculose

Janssen-Cilag

2014

Kalydeco

Cystic Fibrose

Vertex Pharma

2013

Adcetris

Hodgkin Lymfoom / aLCL

Takeda Nederland BV

2012

Removab

maligne ascites

Fresenius-blotech

2011

Arzerra

CLL

GlaxoSmithKline

2010

Nplate

ITP

Amgen

2009

Celsentri

hiv

Pfizer

2008

Januvia

diabetes type 2

Merck Sharp & Dohme

2007

Gardasil

HPV-virus

SPMSD

2006

Avastin

dikkedarmkanker

Roche

2005

Velcade

multipel myeloom

Janssen Cilag

2004

Fuzeon

hiv

Roche

2003

Xigris

sepsis Eli

Lilly Nederland

2002

Glivec

CML en GIST

Novartis Pharma

2001

Herceptin

borstkanker

Roche

2000

Remicade

ziekte van Crohn

Schering-Plough

1999

Viagra

erectiestoornissen

Pfizer

1998

Tasmar

ziekte van Parkinson

Roche

1997

CellCept

transplantaties

Roche

1996

Campral

alcoholabusus

Merck

1995

Enablex

reumatische ziekten

Pfizer
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Darzalex®

Janssen - Cilag B.V.

Entresto®

Novartis B.V.

Ibrance®

Pfizer B.V.

Idelvion®

CSL Behring B.V.

Imlygic®

Amgen B.V.

Ninlaro®

Takeda Nederland B.V.

Opdivo®

Bristol-Myers Squibb B.V.

Strimvelis®

GlaxoSmithKline B.V.

Translarna®

PTC Therapeutics Inc.

Venclyxto®

AbbVie B.V.
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Janssen Oncology - met de lancering van vijf nieuwe geneesmiddelen in
Europa in de afgelopen vier jaar (Darzalex®, Imbruvica®, Zytiga®, Sylvant® en
Dacogen®) en nog eens vier in de laatste fasen van het klinische onderzoek
zet ons oncologieteam zich elke dag in om kanker te overwinnen.

Belangrijke doorbraak in de
behandeling van multipel myeloom
Het overlevingsvoordeel van Darzalex biedt hoop voor
patiënten met nog zeer weinig behandelopties
Darzalex toont opmerkelijke overlevingsresultaten en verlengt
de levensduur van zwaar behandelde en zeer refractaire
patiënten tot gemiddeld 20,1 maanden15*. De ziekte van 83%
van de patiënten blijft stabiel of verbetert15 en Darzalex kent
een responspercentage van 31%15.
Mediane totale overleving (mOS)15
100 –

75 –
Patients Alive (%)

Janssen doet al jaren onderzoek naar multipel myeloom. We
willen het leven verlengen en een acceptabele levenskwaliteit
verzekeren voor elke patiënt met multipel myeloom. Multipel
myeloom blijft vooralsnog een ongeneeslijke ziekte die moeilijk
en frustrerend kan zijn om te behandelen1. De onderliggende
genetische heterogeniteit maakt de behandeling een
grote uitdaging. Terugval is onvermijdelijk. Na een aantal
behandellijnen ervaren patiënten zowel ziektegerelateerde
als behandelingsgerelateerde toxiciteiten, waardoor ze een
slechte prognose hebben en nog maar weinig behandelopties2.
De huidige overlevingstijd voor recidiverend en refractair
multipel myeloom is kort. Patiënten die een terugval hebben
na een immunomodulerend middel en een proteasoomremmer
hebben slechts een gemiddelde overleving van 5 tot
9 maanden3,4,5. Er is daarom een grote behoefte aan
doeltreffende en goed getolereerde vernieuwende therapieën
die resistentie tegengaan.

Median OS = NE (95% Cl, NE - NE)
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Clinical benefit
Median OS = 18.5 months (95% Cl, 15.1 - 22.4)

25 –

0–

Innovatief werkingsmechanisme dat beantwoordt aan een
belangrijke medische noodzaak
Eén van onze recente innovaties is Darzalex® (daratumumab),
het eerste humane monoklonale antilichaam gericht
tegen CD38. Darzalex is als monotherapie geregistreerd
voor patiënten met multipel myeloom die weinig of geen
behandelingsopties over hebben. De nieuwe behandeling ging
van fase 1 naar de kliniek in slechts 39 maanden – jaren sneller
dan het gemiddelde kankermedicijn en werd binnen een
versneld tijdsbestek in Europa goedgekeurd.
•	Darzalex is een volledig humaan monoklonaal antilichaam
en de eerste immunotherapie gericht op CD386.
•	CD38 is een belangrijk doelwit, aangezien het
alomtegenwoordig is aan de oppervlakte van multipel
myeloomcellen7, 8 – ongeacht hun intercellulaire
heterogeniteit9, 10.
•	Wanneer Darzalex bindt aan CD38, induceert het celdood
door directe en indirecte mechanismen6, 11, 12, 13, 14.
•	Darzalex monotherapie is over het algemeen een goed
getolereerde behandelingsoptie met een beheersbaar
veiligheidsprofiel6, 15.
•	Darzalex helpt het beenmerg te ontdoen van detecteerbare
kankercellen op een patiënt sparende manier16 - bij zwaar
voorbehandelde patiënten die refractair zijn tegen een
immunomodulerend middel en proteasoominhibitor6, 15.

83%

50 –

Patients at risk
Responders
MR/SD
PD/NE

Responders
MR/SD
PD/NE
l

l

l

Median OS = 3.7 months (95% Cl, 1.7 - 7.6)
l

0

2

4

6

46
77
25

46
74
16

46
67
12

45
63
11

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

44
57
7

43
53
7

43
48
5

41
45
4

40
38
4

39
34
4

28
20
3

12
8
2

11
4
1

2
1
0

0
0
0

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Months from Start of Treatment

*Gecombineerde data van 2 studies: n=148. Primaire eindpunten:
Veiligheid en ORR. Secundaire eindpunten o.a .: algemene overleving,
progressie-vrije overleving, klinische voordelen, duur van respons.
mOS: median overall survival; NE: not evaluable;
CI: confidence interval;
MR: minimal response
SD: stable disease;
PD: progressive disease
Grafiek o.b.v. referentie 15
▼ D
 e referenties en verkorte productinformatie vindt u elders in deze uitgave.
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Met het nieuwe medicijn Entresto leven patiënten langer en liggen minder
vaak in het ziekenhuis t.o.v. ACE-remmer enalapril1,2. Entresto is sinds juni
2016 in Nederland beschikbaar en heeft reeds een klasse I aanbeveling in de
European Society of Cardiology richtlijn hartfalen3 verworven.

Entresto® zorgt voor medische doorbraak in behandeling van hartfalen
met verminderde ejectiefractie
Chronisch hartfalen is een progressieve, invaliderende en
dodelijke aandoening. Bij de prevalente vorm van chronisch
hartfalen, ook wel HFrEF genaamd, is de ejectiefractie lager
dan 40%. Het hart is door een hartinfarct beschadigd geraakt
en kan onvoldoende bloed pompen om aan de behoefte van het
lichaam te voldoen. De symptomen die ontstaan zijn aspecifiek: vermoeidheid, kortademigheid en dikke enkels (bilateraal
enkeloedeem)3. Zowel de kwaliteit van leven als de prognose
zijn slechter dan bij veelvoorkomende vormen van kanker:
ongeveer 50% van de patiënten met hartfalen overlijdt binnen
5 jaar na diagnose4,5,6.

0717ENT784340

Entresto (sacubitril/ valsartan) is het eerste medicijn in de
nieuwe klasse angiotensinereceptor- neprilysine-remmer
(ARNi). Het Entresto moedermolecuul valt uiteen in twee
equimolaire componenten: sacubitril en valsartan. Sacubitril
wordt omgezet in sacubitrilaat, dit is een selectieve
neprilysine-remmer. Door neprilysine-inhibitie blijven de
positieve effecten van de natriuretisch peptiden langer
in stand zodat het hart zichzelf kan beschermen tegen de
gevolgen van hartfalen. Valsartan remt de nadelige effecten
van het overgestimuleerde RAAS-systeem7.

De goedkeuring van Entresto is gebaseerd op de resultaten
van de PARADIGM-HF studie waarin sacubitril/valsartan
werd vergeleken met de hoeksteen voor de behandeling van
HFrEF: ACE-remmer enalapril. Er werden meer dan 8400
hartfalenpatiënten met een verminderde ejectiefractie
geïncludeerd. De studie is vroegtijdig afgerond omdat
sacubitril/valsartan een significante meerwaarde liet zien ten
opzichte van enalapril, waardoor het als onethisch beschouwd
werd om patiënten nog langer in studieverband met een
ACE-remmer te behandelen. Het significantieniveau van
het gecombineerde primaire eindpunt van cardiovasculaire
dood of eerste ziekenhuisopname voor hartfalen was zeer
hoog: P=0,0000002. Sacubitril/valsartan verlaagt het risico
op overlijden door cardiovasculaire oorzaken met 20% en
vermindert het relatieve risico op ziekenhuisopnamen voor
hartfalen met 21%1,7. De veiligheidsprofielen van enalapril en
sacubitril/ valsartan zijn gelijkwaardig. In de PARADIGM- HF
studie kwam hypotensie meer voor bij sacubitril/valsartan.
Hoest, hyperkaliëmie en nierfunctiestoornissen kwamen meer
voor bij enalapril dan bij sacubitril/ valsartan1,7. De nieuwe
klasse ARNi is op basis van deze resultaten direct opgenomen
in de European Society of Cardiology (ESC) richtlijn van 20163.
Wouter Kok, cardioloog in het Academisch Medisch
Centrum te Amsterdam over Entresto: “Over het toedienen
van dit nieuwe medicijn is na de studieuitkomsten
eigenlijk helemaal geen discussie geweest, iedereen is
overtuigd van de meerwaarde”8.
“De PARADIGM maakt een langgekoesterde wens
werkelijkheid”, zegt dr. Arend Mosterd, Voorzitter Werkgroep
Cardiologisch Centra Nederland en hoofdonderzoeker van de
PARADIGM-HF studie in Nederland: “een langer leven, minder
ziekenhuisopnames en meer kwaliteit van leven”9.
▼ D
 it artikel is geschreven door Novartis.
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Als eerstelijnsbehandeling van HR+/HER2- uitgezaaide borstkanker heeft
de eerste CDK4/6-remmer IBRANCE, in combinatie met letrozol, een
mPFS van meer dan 2 jaar aangetoond. Daarnaast bleek IBRANCE ook in
combinatie met fulvestrant effectief in een brede patiëntenpopulatie. Een
nieuwe stap voor de behandeling van vrouwen met uitgezaaide borstkanker.

Ibrance® als eerste in nieuwe klasse
borstkankermiddelen
In Nederland krijgen jaarlijks ~14.500 vrouwen de diagnose
borstkanker. Wanneer het vroeg wordt ontdekt, kan het een
geneeslijke ziekte zijn. Ondanks behandeling krijgt 30% van
de vrouwen uiteindelijk uitzaaiingen. De hormoongevoelige
variant komt het meest voor.
Behandeling is gericht op overleving, het verlichten van
symptomen en behoud van kwaliteit van leven. Het middel
Ibrance® met de werkzame stof palbociclib wordt gegeven
aan patiënten in combinatie met hormoonbehandeling; een
aromataseremmer of fulvestrant. Zij zorgen ervoor dat het
oestrogeengehalte in het lichaam vermindert.

Het middel palbociclib, merknaam Ibrance® is de eerste in een
nieuwe klasse borstkankermedicijnen. Het is een CDK4/6
remmer voor de behandeling van uitgezaaide hormoongevoelige
borstkanker. Het kan het ziekteproces van patiënten tot ruim
twee jaar tot stilstand brengen, wanneer het wordt gegeven in
combinatie met aromataseremmers (letrozol, anastrozol).
Toen dr. Hartwell, dr. Hunt en dr. Nurse de signaalroute waar
CDK4/6 een grote rol in speelt ontrafelden in 2001, wonnen
zij de Nobelprijs voor de Geneeskunde. In datzelfde jaar
ontwikkelde Pfizer R&D palbociclib en in 2009 zette zij een
onderzoeksprogramma op, het PALOMA-programma. Op basis
van de uitkomsten van PALOMA1, PALOMA2 en PALOMA 3 is op
9 november 2016 door de EMA een registratie toegekend voor
palbociclib.
Palbociclib is de eerste en enige EMA goedgekeurde CDK4/6
remmer. Uit de PALOMA-studies blijkt dat palbociclib in
combinatie met aromataseremmers zorgt voor stilstand
van het ziekteproces van 24,8 maanden. In combinatie met
fulvestrant verdubbelt de periode waarin het ziekteproces niet
vordert met vijf maanden, van gemiddeld 4,6 naar 9,5 maand.
Dergelijke winsten in progressievrije overleving zijn nog nooit
eerder gezien binnen deze groep borstkanker patiënten en
zeer klinisch relevant.
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Palbociclib werkt door het blokkeren van eiwitten die
cyclineafhankelijke kinases 4 en 6 worden genoemd. Deze
eiwitten reguleren de celgroei en celdeling. Het blokkeren
van deze eiwitten kan de groei van kankercellen vertragen en
verergering van de kanker voorkomen.
Om Ibrance® zo snel mogelijk beschikbaar te maken, werkt
Pfizer vanaf de Europese goedkeuring in november 2016
constant samen met de overheid en alle andere betrokken
instanties en partijen. In Nederland heeft de Commissie
Beoordeling Oncologische Middelen twee positieve adviezen
gepubliceerd over Ibrance®.
Alvorens beschikbaar te komen, midden 2017, voor de
patiënten is Ibrance door de zogenoemde sluisprocedure bij
het Ministerie van VWS gegaan. Daaraan voorafgaand is het
middel wel in een groot zogenaamd early access programma
toegankelijk geweest in meer dan vijftig ziekenhuizen omdat
vrouwen met uitgezaaide borstkanker niet kunnen wachten
terwijl hun ziekte voortduurt.
▼ D
 e verkorte productinformatie vindt u elders in deze uitgave.
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Idelvion® is sinds mei 2016 geregistreerd voor de profylaxe en behandeling van
bloedingen bij patiënten met hemofilie B en is geïndiceerd voor patiënten in alle
leeftijdsgroepen1.

IDELVION® innovatie in hemofilie B
Patiënten met hemofilie B missen stollingsfactor IX in hun
bloed, waardoor zij niet goed in staat zijn om een stolsel te
vormen indien zich een bloeding voordoet. De behandeling van
de aandoening hemofilie B bestaat uit het regelmatig toedienen van stollingsfactor IX. Factor IX kan uit bloed van donoren
worden gezuiverd, of via recombinant DNA-technologie geproduceerd worden door celkweken1.

toedieningen kan hij bijvoorbeeld aan een jeugdkamp deelnemen zonder dat hij zich daar moet injecteren, of kan hij
een beroep gaan uitoefenen dat voorheen niet binnen zijn
mogelijkheden lag5,6.
Er werden geen inhibitors vastgesteld bij eerder behandelde
patienten2-4,7. Een studie bij factor-naïeve patienten is lopende.

Om zich goed tegen bloedingen te kunnen beschermen moet
een hemofilie B patiënt doorgaans minimaal 2 keer per week
Factor IX toegediend krijgen1. De meeste patiënten hebben
geleerd om Factor IX zelf via een infuus toe te dienen.
Idelvion® is een langwerkend recombinant Factor IX . Dit betekent dat dit Factor IX langer in de bloedbaan beschikbaar blijft;
in geval van Idelvion® tot wel 5x zo lang als een gewoon Factor
IX-product1. Het principe van Idelvion® is een recombinant FIX
dat gekoppeld is aan recombinant albumine. Hierdoor wordt
het Factor IX beschermd tegen snelle afbraak. Albumine is een
eiwit dat van nature in relatief hoge concentraties voorkomt
in het bloed. Wanneer zich een bloeding voordoet en Factor IX
geactiveerd wordt om een stolsel te kunnen vormen, wordt het
albumine er automatisch afgekoppeld. Het geactiveerde Factor
IX kan dan ongestoord zijn werk doen1.

1. 	Santagostino, E., et al., Safety and pharmacokinetics of a novel
recombinant fusion protein linking coagulation factor IX with albumin
(rIX-FP) in hemophilia B patients. Blood, 2012.
2.	Santagostino, E., et al., Long-acting recombinant coagulation factor IX
albumin fusion protein (rIX-FP) in hemophilia B: results of a phase 3 trial.
Blood, 2016. 127(14): p. 1761-9.
3.	Kenet, G., et al., Long-acting recombinant fusion protein linking
coagulation factor IX with albumin (rIX-FP) in children. Results of a phase
3 trial. Thromb Haemost, 2016. 116(4): p. 659-68.
4.	Potential management algorithm for CIDP.
www.peerviewpress.com/y/e90.
5.	Keepanasseril, A., et al., Switching to extended half-life products in
Canada - preliminary data. Haemophilia, 2017.
6.	Oldenburg, J., Optimal treatment strategies for hemophilia:
achievements and limitations of current prophylactic regimens.
Blood, 2015. 125(13): p. 2038-44.
7.	Negrier, C., et al., Efficacy and safety of long-acting recombinant
fusion protein linking factor IX with albumin in haemophilia B patients
undergoing surgery. Haemophilia, 2016.

Referenties
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Voor de patiënt betekent gebruik van Idelvion® dat hij maar
eens per week of zelfs eens in de twee weken zijn Factor IX
hoeft toe te dienen. In plaats van gemiddeld 120 infusies hoeft
hij zichzelf maar 30 à 50 infusies per jaar toe te dienen. Omdat
bij Idelvion® het Factor IX langdurig beschikbaar is in de
bloedbaan, kan de patiënt met deze lage toedieningsfrequentie toch doeltreffend beschermd worden tegen bloedingen2,3.
Klinische studies hebben immers een hoge bescherming tegen
bloedingen aangetoond: zowel bij kinderen en adolescenten
als volwassen was de mediane geannualiseerde bloedingsfrequentie nul2-4. Dit is een belangrijke vooruitgang in het leven
van de patiënt. Door de betere bescherming en het lager aantal

▼ N
 L/IDN/17-0002(1)
Raadpleeg de verkorte versie van de samenvatting van de productkenmerken. Deze vindt u elders in deze uitgave.

Recombinant Factor IX, Albumine fusie proteïne
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Imlygic® is het eerste oncolytische virus goedgekeurd door EMA en FDA1.
Deze innovatieve vorm van locoregionale immunotherapie met een indirect systemisch
effect wordt nu ingezet om gevorderd irresectabel melanoom in een vroeg stadium te
bestrijden.

IMLYGIC®:
een gemodificeerd koortslipvirus
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Het is al sinds de jaren vijftig bekend dat kankercellen verhoogd
gevoelig zijn voor besmetting met en lysis door sommige virussen. Een scala aan virussen werd getest op hun geschiktheid om
kanker te bestrijden, waaronder aanzienlijke aandacht voor het
herpes simplex virus (HSV), maar met wisselend resultaat.1 De
ontwikkeling van talimogene laherparepvec (T-VEC, IMLYGIC®)
vindt zijn oorsprong in 2003, wanneer er een vers pathogeen
HSV-1 wordt geïsoleerd uit de koortslip van een labmedewerker2. IMLYGIC® is een verzwakte vorm van dit HSV-1 en
is zodanig gemodificeerd dat het zich selectief in tumorcellen
vermenigvuldigt en daarbij het immuunstimulerende eiwit GMCSF aanmaakt, waardoor de behandeling een tweeledig effect
heeft. Replicatie van het virus veroorzaakt lokaal lysis van de
tumorcellen en verspreiding van nieuwe virussen die opnieuw
tumorcellen kunnen infecteren. Daarnaast trekt het vrijkomen
van tumorantigenen in combinatie met het aangemaakte GMCSF dendritische cellen aan, die vervolgens een tumor-specifieke systemische immuunreactie op gang brengen3.
De werkzaamheid van IMLYGIC® werd onderbouwd in een
fase 3 studie (OPTiM) bij patiënten met irresectabel stadium
IIIB-IV melanoom, waarbij een significante verbetering in
het optreden van een duurzame respons werd gezien t.o.v.
subcutaan GM-CSF. De algehele respons was ook hoger in de
IMLYGIC arm, waarbij de grootste effectiviteit werd aangetoond bij patiënten met ziekte in vroeg stadium melanoom
zonder viscerale ziekte (IIIB, IIIC, of IVM1a).
Melanoom
Ieder jaar krijgen zo’n 5.500 Nederlanders de diagnose
melanoom te horen. Dit aantal stijgt al jaren. Melanoom is de
meest agressieve en dodelijke vorm van huidkanker. Jaarlijks
overlijden ongeveer 800 mensen aan de gevolgen van een
melanoom. IMLYGIC® vormt een nieuwe therapeutische klasse
voor vroeg stadium gevorderd, irresectabel melanoom.
IMLYGIC® is de eerste melanoombehandeling die intralaesionaal wordt geïnjecteerd, met het voordeel dat de behandeling
specifiek kan worden afgestemd op de behoeften van de indivi-
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duele patiënt. De meest verontrustende laesies (bv. de grootste
en nieuwe laesies) zullen het eerst worden behandeld.
De behandeling wordt goed verdragen, meerderheid van de
bijwerkingen is graad 1 of 2 (89%) en de vaakst gerapporteerde
bijwerkingen in de OPTiM studie waren vermoeidheid, rillingen, en koorts4,5.
Toekomst
IMLYGIC® wordt verder onderzocht in combinatie met andere
recente immuno-therapeutische middelen tegen melanoom en
bij andere tumortypes. Initiële data van vroege fase studies in
melanoom laten zien dat de combinatie van IMLYGIC® met ipilimumab of pembrolizumab goed verdragen wordt en efficiënter
is dan behandeling met één van de therapieën afzonderlijk,
waarbij werd aangetoond dat complementaire werkingsmechanismen verantwoordelijk zijn voor het betere resultaat6.
▼ D
 e verkorte productinformatie vindt u elders in deze uitgave.

Referenties
1.	Russell SJ and Peng KW. Oncolytic Virotherapy: A Contest between
Apples and Oranges. Mol Ther 2017; Epub ahead of print
2.	Liu, B.L. et al. ICP34.5 deleted herpes simplex virus with enhanced
oncolytic, immune stimulating, and anti-tumour properties. Gene Ther.
2003; 10, 292–303.
3.	IMLYGIC® (talimogene laherparepvec) Samenvatting van de productkenmerken, april 2017
4.	Andtbacka RH, et al. Talimogene laherparepvec improves durable
response rate in patients with advanced melanoma. J Clin Oncol
2015;33:2780–2788.
5.	Harrington K, et al. Efficacy and safety of talimogene laherparepvec
versus granulocyte-macrophage colony-stimulating factor in patients
with stage IIIB/C and IVM1a melanoma: subanalysis of the Phase III
OPTiM trial. Onco Targets Ther 2016;9:7081–93.
6.	Puzanov I, et al. Talimogene laherparepvec in combination with
ipilimumab in previously untreated, unresectable stage IIIB-IV
melanoma. J Clin Oncol 2016;34:2619–2626.
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Ixazomib (NINLARO®) is de eerste orale proteasoomremmer
geregistreerd voor de behandeling van multipel myeloom1.
De behandeling met NRd biedt een volledig oraal regime voor patiënten met
RRMM, wat betekent dat de patiënt minder tijd in het ziekenhuis hoeft door te
brengen en meer waardevolle tijd kan doorbrengen met familie en geliefden2.

NINLARO® (ixazomib) Dossier
Galenus Geneesmiddelenprijs 2017
Het multipel myeloom (MM), ook bekend als de ziekte van
Kahler, is een kanker die uitgaat van de plasmacellen in
het beenmerg.8 Multipel myeloom is een ziekte die vooral
voorkomt bij mannen en oudere volwassenen.4 Jaarlijks
wordt in Nederland de diagnose bij ongeveer 1.100 patiënten
gesteld.4 De mediane leeftijd bij diagnose is ongeveer 70
jaar.4 Het ziektebeloop van MM is zeer heterogeen en
sterk afhankelijk van verschillende factoren, zoals leeftijd,
comorbiditeit en uitgebreidheid van de ziekte. MM is vaak
gecompliceerd door botziekte, zoals osteolytische laesies en
osteoporose, hypercalciëmie en nierinsufficiëntie.5 Ondanks
de komst van nieuwe middelen en sterke verbeteringen op
het gebied van behandeling van MM, is de ziekte nog niet te
genezen.7
Ixazomib (NINLARO®) is de eerste orale proteasoomremmer
geregistreerd voor de behandeling van multipel myeloom.1
Ixazomib is in November 2016 door het Europees
Geneesmiddelenbureau (EMA) goedgekeurd voor de volgende
indicatie1:

significant verbeterde PFS (HR=0,74; p=0,01) en beperkte
toename in toxiciteit, een resultaat dat leidde tot de registratie
van deze combinatietherapie.1 Dit voordeel in PFS werd
ook gezien in alle vooraf bepaalde subgroepen en bleek
bovendien onafhankelijk te zijn van frequent voorkomende
cytogenetische afwijkingen, zoals del(17p), t(4;14) en
t(14;16).3,6
De behandeling met NRd biedt een volledig oraal regime voor
patiënten met RRMM en geeft weinig additionele belasting
voor de patiënt, mantelzorger en zorgverlener.2 Dit orale
regime leidt tot aanzienlijk minder ziekenhuisbezoeken dan
andere, IV-gebaseerde therapieën.2
Volgens het NINLARO assessment report van de EMA bieden
de lage toxiciteit en het orale doseringsregime een belangrijk
therapeutisch voordeel.2 Op deze wijze levert NINLARO een
innovatieve bijdrage aan de zorg van patiënten met MM.2

Referenties
Ixazomib in combinatie met lenalidomide en dexamethason
(NRd) is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen
patiënten met multipel myeloom die tenminste één eerdere
therapie toegediend hebben gekregen. Ixazomib wordt
gegeven als capsule op dag 1,8 en 15 van een 28-daagse
cyclus.1
In de dubbelblinde registratiestudie Tourmaline-MM1
werd ixazomib vergeleken met placebo. 722 patiënten met
gerecidiveerd en/of refractair multipel myeloom (RRMM)
werden gerandomiseerd naar triplet ixazomib, lenalidomide
en dexamethason (NRd) of naar placebo, lenalidomide en
dexamethason (Rd).3

1. SPC NINLARO November 2016
2. EPAR Assessment report NINLARO September 2016
3. Moreau P et al. N Engl J Med 2016;374(17):1621-34.
4. I KNL. Multipel myeloom in Nederland, 2014. Landelijk rapport
Hemato-oncologieregister van de Nederlandse Kankerregistratie.
Januari 2017. IKNL
https://www.iknl.nl/docs/default-source/tumorsoorten/hemato-onco
logie/landelijk_rapport_hemato-oncologie_mm_2014_def.pdf?sfvrsn=2
5. Kyle RA, et al. Mayo Clin Proc 2003;78:21–33.
6. Avet-Loiseau H, Bahlis N, Chng WJ, et al. EHA 2016: abstract P269.
7. Kumar SK et al. Leukemia 2014; 28:1122-8
8. Greer JP. Wintrobe’s Clinical Hematology. 12th ed. Philadelphia: Wolters
Kluwer, 2009. p2372–3.

De studie liet zien dat de toevoeging van ixazomib aan
lenalidomide en dexamethason geassocieerd was met een

▼ D
 e verkorte productinformatie vindt u elders in deze uitgave.
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Opdivo® (nivolumab) is een humaan monoklonaal antilichaam gericht tegen PD-1
op T-cellen en blokkeert de koppeling met PD-L1 op tumor cellen. Hierdoor kan
het immuunsysteem de tumor actief aanvallen. Opdivo is het eerst geregistreerde
geneesmiddel dat door dit innovatieve werkingsmechanisme longkankerpatiënten een
significant langere overleving biedt dan docetaxel.6

Opdivo®: De eerst geregistreerde
immuuntherapie voor de
behandeling van NSCLC
In 2016 overleden in Nederland bijna 11.000 mensen aan
longkanker terwijl ongeveer eenzelfde aantal mensen (12.000)
de diagnose longkanker kreeg. In circa 85% van de patiënten
betrof het niet-kleincellig longkanker (NSCLC).1 Longkanker is
nog steeds een vorm van kanker met een zeer slechte prognose.
De afgelopen decennia is er weinig vooruitgang geboekt in het
verbeteren van de effectiviteit van de behandeling. Tussen 1989
en 2008 steeg de gemiddelde eenjaars overleving voor alle
patiënten met longkanker – ongeacht het stadium ten tijde van
diagnose - slechts van 40% naar 45%. De eenjaars overleving
onder patiënten met stadium IV NSCLC bedraagt circa 20
procent. 1
Deze cijfers onderstrepen de grote behoefte aan nieuwe
innovatieve (medicamenteuze) behandelopties bij NSCLC.
Opdivo® is zo’n innovatie.
Opdivo heeft in gerandomiseerde fase III studies laten zien de
eenjaars overleving van patiënten met stadium IIIb/IV plaveiselcel
NSCLC te verhogen tot 42% (versus 24% met docetaxel).2 En bij
niet-plaveiselcel NSCLC tot 51% (versus 39% met docetaxel).3
Op grond van deze studies werd Opdivo door FDA en EMA
goedgekeurd voor de tweedelijns behandeling van patiënten met stadium IIIb/IV NSCLC. Het was daarmee het eerste
immuuntherapeuticum dat werd geregistreerd voor de behandeling van NSCLC. Opdivo heeft voor zowel plaveiselcel als
niet-plaveiselcel NSCLC een positief advies gekregen van de
Commissie BOM van de NVMO.4,5 Inmiddels zijn de 2-jaars
overlevings data bekend: 23% bij patiënten met plaveiselcel
Hoe tumoren aan een aanval van het immuunsysteem ontsnappen

Normale immuunrespons hersteld
NSCLC (versus 8% met docetaxel), en 29% bij patiënten met
niet-plaveiselcel NSCLC (versus 16% met docetaxel).6
Opdivo behoort tot de immuuntherapeutica, een groep van
medicijnen die in 2013 door het wetenschappelijke tijdschrift
Science werd uitgeroepen tot ‘Breakthrough of the Year’. 7
Immuuntherapeutica zijn innovatieve medicijnen doordat ze een
totaal ander werkingsmechanisme hebben dan de klassieke chemotherapeutica of doelgerichte therapie. Immuuntherapeutica
hebben geen directe invloed op de tumorcellen maar stimuleren
en ondersteunen het immuunsysteem bij het herkennen en
opruimen van tumorcellen. Opdivo is een antilichaam gericht
tegen PD-1, een antigeen aanwezig op T cellen. Opdivo blokkeert de koppeling tussen PD-1 en het PD-1 ligand (aanwezig op
tumorcellen en dendritische cellen). Dit leidt tot een versterkte
activering van de T cellen met een betere herkenning van de
tumorcellen en een sterkere cytotoxische respons tegen de
tumorcellen als gevolg.
De betekenis van Opdivo strekt zich bovendien uit voorbij
longkanker. Opdivo is ook FDA- en EMA-geregistreerd voor
behandeling van andere vormen van kanker als melanoom, niercelcarcinoom, klassiek Hodgkin Lymfoom, plaveiselcelcarcinoom
van het hoofd-hals gebied en urotheelcarcinoom.6
▼D
 e referenties en verkorte
productinformatie vindt
u elders in deze uitgave.
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Strimvelis® is de eerste ex-vivo stamcelgentherapie en een referentiepunt voor de
ontwikkeling van dit nieuwe behandelplatform. Alle 18 behandelde kinderen waren in
leven na een mediane follow-up tijd van inmiddels 7 jaar (range:4-15 jaar).8

Strimvelis®: de eerste ex-vivo
stamcelgentherapie ter wereld
Ernstige gecombineerde immuunstoornis (SCID) is een groep
van dodelijke erfelijke, aangeboren aandoeningen van het
immuunsysteem. Bij ADA-SCID wordt de immuunstoornis veroorzaakt door een gendefect voor het adenosine deaminase
(ADA) enzym.1,2 ADA-SCID is zeer zeldzaam; gemiddeld wordt
elke 2-3 jaar een patiënt gediagnosticeerd in Nederland.3
De hielprikscreening zal worden uitgebreid met SCID, wat de
diagnosemogelijkheid kan verbeteren.4
De eerste keus behandeling voor ADA-SCID is een hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) van een verwante donor.5
Hierbij wordt een goede overleving van >80% gezien.6 Helaas is
slechts in 20% van de gevallen een geschikte donor beschikbaar
en is de overleving met ongeschikte donoren minder gunstig.6,7

NL/SVE/0003/17; Juli 2017

Ex-vivo gentherapie
Strimvelis is de eerste ex-vivo stamcelgentherapie ter wereld.8
Strimvelis is in 2016 geregistreerd voor de behandeling van
patiënten met ADA-SCID, voor wie geen geschikte verwante
stamceldonor die HLA-compatibel is, beschikbaar is.8 Internationale richtlijnen raden deze gentherapie aan wanneer er
geen geschikte verwante donor voor HSCT beschikbaar is.5
Behandeling vindt op dit moment exclusief plaats in het San
Raffaele ziekenhuis in Milaan, Italië. Tijdens een klinische
opname worden stamcellen afgenomen bij het kind. Deze
stamcellen worden opgekweekt en verrijkt voor CD34+ cellen.
Vervolgens wordt met een virale vector functionele kopieën
van het ADA-gen in de cellen geplaatst. De gecorrigeerde
cellen worden tot slot terug geïnfuseerd in de patiënt.
Het totale behandeltraject duurt ongeveer 5 maanden.
Overleving en infecties
In het klinische studieprogramma (n=18) was de overleving
met Strimvelis 100%, met een mediane follow-up tijd van
inmiddels 7 jaar (range:4-15 jaar). Het aantal infecties daalde
sterk en de immuunfunctie herstelde.8 Na een geslaagde
implantatie bij de patiënt wordt verwacht dat de effecten van
Strimvelis levenslang aanhouden.8 De behandelde kinderen
gaan inmiddels naar school en ontwikkelen zich normaal.9
Na behandeling met Strimvelis zijn tot nu toe geen gebeurtenissen gemeld die duiden op leukemische transformatie of
myelodysplasie. Een langetermijn register blijft de effectiviteit
en veiligheid in de toekomst volgen.8

Ontwikkeling van Strimvelis
Strimvelis is ontwikkeld in samenwerking tussen het TIGET
instituut en GlaxoSmithKline.10 Er wordt samen gewerkt aan
de ontwikkeling van andere gentherapieën. Het ontwikkelingsmodel van Strimvelis kan dienen als referentiepunt binnen het
nieuwe behandelplatform van de gentherapie.
De eerste patiënt is recent behandeld met de commercieel
beschikbare behandeling van Strimvelis. Bij verschillende
kinderen wordt op dit moment beoordeeld of ze behandeld
kunnen worden. GlaxoSmithKline is verheugd dat Strimvelis
beschikbaar is gekomen voor patiënten met ADA-SCID voor
wie een HSCT van een geschikte verwante donor geen optie is.
▼ 	De referenties en verkorte productinformatie vindt u elders in deze uitgave.
Handelsmerken zijn eigendom van GSK en haar dochterondernemingen
© 2017 GSK en haar dochterondernemingen of de licentiegever

(autologous CD34+ cells transduced to express ADA)
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PTC Therapeutics (NASDAQ:PTCT)
PTC Therapeutics (NASDAQ:PTCT) is a global biopharmaceutical company focused on the discovery, development and
commercialization of novel oral treatments for patients with
serious and life-limiting disorders. Founded in 1998 with the
vision of utilizing innovative and disruptive science to develop
therapies that improve the lives of patients, PTC’s mission
remains focused on bringing new therapies to patients affected
with rare and neglected diseases.
Over the past several decades, the process of drug development has directed small molecules toward specific proteins
via protein targeting (this is how most conventional drugs
work). The research initiated over 20 years ago by PTC CEO
Stuart Peltz has shifted the playing field entirely with the focus
on developing small molecule drugs that target RNA. Unlike
other methods, our approach has the ability to address the
underlying cause of the disease and can be applied to discover
new small molecules that can address previously intractable
targets, avoiding the drug delivery challenges associated with
biologics, antisense, gene therapy or RNAi.
By targeting the processes that modulate RNA biology and
affect protein production, we bring an innovative approach to
drug discovery. PTC’s internally discovered pipeline addresses multiple therapeutic areas, including genetic disorders,
oncology and infectious diseases. PTC has 300 employees with
global headquarters located in New Jersey, US and Dublin,
Ireland, and with operations in the US, Canada, Europe, Latin
America and Japan.
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Our lead compound, Translarna, is for genetic disorders due
to a nonsense mutation. In August 2014, PTC accomplished a major milestone when Translarna received marketing
authorization from the European Medicines Agency (EMA)
for the treatment of nonsense mutation Duchenne muscular
dystrophy (nmDMD) in ambulatory patients aged 5 and over.
This approval represents the first-ever treatment approved for
the underlying cause of the disease. Primarily affecting males,
DMD is a progressive muscle disorder caused by the lack of
functional dystrophin protein. Dystrophin is critical to the
structural stability of skeletal, diaphragm, and heart muscles.
Patients with DMD lose the ability to walk as early as age 10
and experience life-threatening lung and heart complications
in their late teens and twenties. The average age of death for
Duchenne muscular dystrophy patients is in their mid-twenties.
At PTC, patients are at the center of everything the company
does. Working in orphan diseases like Duchenne muscular
dystrophy give employees the opportunity to support patients
and families living with rare diseases through their journey.
Every day matters to these patients and their families and we
are committed to making a difference. At PTC, you will find
employees embody perseverance and most importantly believe in the shared vision of doing great science, with the goal of
bringing new potential treatments to patients.
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Venclyxto is de eerste selectieve BCL-2 remmer met een klinisch significante effectiviteit
(CR-respons en MRD-negativiteit) in R/R Chronische Lymfatische Leukemie.
Met de komst van Venclyxto is er een waardevolle behandeloptie beschikbaar gekomen
voor een patiëntengroep met een zeer slechte prognose waarvoor geen andere
behandelmogelijkheden bestonden.

Venclyxto®: Een belangrijke stap
voorwaarts in de behandeling van
Chronische Lymfatische Leukemie
CLL is de meest voorkomende vorm van leukemie
(bloedkanker) in de Westerse wereld. Het komt bij mannen
tweemaal zo vaak voor als bij vrouwen. In Nederland krijgen
jaarlijks 600-700 mensen CLL. CLL is vaak een langzaam
progressieve kanker van het beenmerg en bloed, waarbij
bepaalde soorten witte bloedcellen, de lymfocyten, afwijkend
worden en zich abnormaal vermenigvuldigen.

In Nederland hebben belanghebbenden, waaronder het Zorginstituut, de Zorgverzekeraars, de vereniging van Hematologen (HOVON en NVvH), er samen met biofarmaceut AbbVie
voor gezorgd dat Venclyxto ook zo snel mogelijk beschikbaar is
gekomen voor deze patiëntengroep. Huidige beschikbare therapieën voor CLL kennen een chemotherapeutische basis. Een
deel van de patiënten, zoals minder fitte en oudere patienten,
kan deze therapie vanwege de bijwerkingen niet verdragen.
Daarnaast zijn er patiënten die recidiveren op targeted therapies (BCRIs) of deze niet kunnen krijgen vanwege co-morbiditeit (cardiovasculair risico, infecties). Voor deze patiënten kan
Venclyxto ook een geschikte therapie zijn.
Vooral chemotherapeutische behandelingen hebben functioneel 17p/TP53 nodig voor een goede werkzaamheid. Patiënten met een deletie of mutatie in het gebied van het tumor
suppressor gen 17p (17p-deletie/TP53-mutatie) reageren dus
minder goed op dergelijke therapieën. De activiteit van Venclyxto is niet afhankelijk van de werkzaamheid van 17p/TP53
en deze groep patiënten reageert heel goed op Venclyxto. Venclyxto is daarom een belangrijke innovatie die deze kwetsbare
patiëntengroep een nieuwe chemotherapie-vrije behandeling
biedt met positieve klinische resultaten.

Behandelindicatie
Venclyxto monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling
van CLL in de aanwezigheid van een 17p-deletie of TP53mutatie bij volwassen patiënten die ongeschikt zijn voor of
bij wie een B-celreceptorremmer heeft gefaald. Daarnaast is
het geïndiceerd voor de behandeling van CLL in afwezigheid
van een 17p-deletie of TP53-mutatie bij volwassen
patiënten bij wie zowel chemo-immunotherapie als een
B-celreceptorremmer heeft gefaald.

Werkingsmechanisme
Venclyxto is de eerste BCL-2 remmer en een oraal middel dat
als tabletvorm kan worden ingenomen. Venclyxto is over het
algemeen goed te verdragen wanneer de dosisopbouw gerespecteerd wordt om Tumor Lysis Syndroom te voorkomen.
De toekomst van Venclyxto
Op grond van het werkingsmechanisme is het de verwachting
dat Venclyxto effectief zal zijn in een breed scala van hematologische maligniteiten waar dringend behoefte aan effectieve
middelen bestaat.
▼ D
 e verkorte productinformatie vindt u elders in deze uitgave.
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Verkorte productinformatie Venclyxto 10 mg filmomhulde tabletten, 50 mg filmomhulde tabletten en 100
mg filmomhulde tabletten (april 2017). Naam en samenstelling: Venclyxto 10, 50 en 100 mg filmomhulde
tabletten bevatten 10, 50 of 100 mg venetoclax. Indicaties: Venclyxto monotherapie is geïndiceerd voor de
behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL) in de aanwezigheid van een 17 p-deletie of TP53-mutatie
bij volwassen patiënten die ongeschikt zijn voor of bij wie een B-celreceptorremmer heeft gefaald. Venclyxto
monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van CLL in afwezigheid van een 17p-deletie of TP53-mutatie bij
volwassen patiënten bij wie zowel chemo-immunotherapie als een B-celreceptorremmer heeft gefaald. Dosering:
De startdosis is 20 mg venetoclax eenmaal daags gedurende 7 dagen. De dosis moet gedurende een periode van 5
weken geleidelijk worden verhoogd naar de aanbevolen dagelijkse dosis van 400 mg . Contra-Indicaties:
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Gelijktijdig gebruik met krachtige
CYP3A-remmers bij de start en tijdens de dosisopbouwfase. Gelijktijdig gebruik van preparaten met sint-janskruid.
Waarschuwingen: Zie voor een volledig overzicht de SmPC tekst. Tumorlysissyndroom, waaronder fatale
voorvallen, is opgetreden bij patiënten met eerder behandeld CLL met een hoge tumorlast bij behandeling met
Venclyxto. Venclyxto kan een snelle afname van de tumormassa veroorzaken, waardoor in de eerste 5 weken tijdens
de dosisopbouwfase een risico bestaat op het ontstaan van TLS. Veranderingen in elektrolyten die duiden op TLS,
kunnen al 6 tot 8 uur na de eerste dosis venetoclax en na elke dosisverhoging optreden en moeten direct worden
behandeld. Het risico op TLS blijft steeds aanwezig en is afhankelijk van meerdere factoren, inclusief
comorbiditeiten. Neutropenie graad 3 of 4 is bij met venetoclax behandelde patiënten gemeld. De veiligheid en
werkzaamheid van immunisatie met levende verzwakte vaccins tijdens of na therapie met venetoclax zijn niet
onderzocht. Levende vaccins mogen tijdens behandeling en daarna niet worden toegediend tot de B-cellen zich
hebben hersteld. Gelijktijdige toediening van CYP3A4-inductoren kan leiden tot een verlaagde blootstelling aan
venetoclax en daarmee tot een risico op verminderde werkzaamheid. Gelijktijdig gebruik met een sterke of matige
CYP3A4-inductor moet worden vermeden. Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten tijdens gebruik van
venetoclax een zeer effectieve methode van anticonceptie toepassen. Belangrijkste bijwerkingen: Zie voor een
volledige overzicht de SmPC tekst. De vaakst voorkomende bijwerkingen (≥ 20%) van elke graad bij patiënten die
Venclyxto kregen, waren neutropenie/verminderd aantal neutrofielen, diarree, misselijkheid, bloedarmoede, infectie
van de bovenste luchtwegen, vermoeidheid, hyperfosfatemie, braken en constipatie. De meest gemelde ernstige
bijwerkingen (≥ 2%) waren pneumonie, febriele neutropenie en TLS. Farmacotherapeutische groep: andere
antineoplastische middelen, ATC-code: L01XX52. Afleverstatus: U.R. Registratienummers: EU/1/16/1138/001007. Registratiehouder: AbbVie Ltd, Maidenhead, SL6 4UB, Verenigd Koninkrijk. Neem voor vragen contact op
met: AbbVie B.V., Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp. Telefoonnummer: 088 - 322 2843
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op http://www.ema.europa.eu en www.esempece.nl.
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 bij AbbVie B.V. tel: 088 322 2961,
e-mail: pv.ho.nl@abbvie.com

VERKORTE PRODUCTINFORMATIE Idelvion 250IE/500IE/1000IE/2000IE
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. Zie rubriek
Bijwerkingen voor het rapporteren van bijwerkingen. Naam van het geneesmiddel en
farmaceutische vorm: Idelvion 250 IE/ 500 IE/ 1000 IE/ 2000 IE, poeder en oplosmiddel
voor oplossing voor injectie. Lichtgeel tot wit poeder en helder, kleurloos oplosmiddel
voor oplossing voor injectie. pH: 6,6 – 7,2. Osmolaliteit: Idelvion 250 IE : 175 – 215
mOsm/kg ; Idelvion 500 IE/ 1000 IE/ 2000 IE: 260 – 300 mOsm/kg. Kwalitatieve en
kwantitatieve samenstelling: Eén injectieflacon bevat nominaal 250 IE/ 500 IE/ 1000 IE/
2000 IE recombinant fusie-eiwit waarin stollingsfactor IX gekoppeld is aan
albumine(rIX-FP), (INN=albutrepenonacogalfa). Eén ml Idelvion 250 IE/ 500 IE/ 1000
IE/ 2000 IE bevat respectievelijk, na reconstitutie met water voor injectie, 100 IE (250
IE/2,5ml) / 200 IE (500 IE/2,5ml) / 400 IE (1000 IE/2,5ml) / 400 IE (2000 IE/5ml)
albutrepenonacog alfa. De sterkte (internationale eenheden [IE]) wordt bepaald met
een op een in vitro geactiveerde partiële tromboplastinetijd (aPTT) gebaseerde éénfase-stollingstest geijkt volgens de internationale standaard van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) voor factor IX-concentraat. Albutrepenonacog
alfa is een gezuiverd eiwit dat wordt geproduceerd door recombinant-DNA-techniek en
dat wordt gevormd door de genetische fusie van recombinante albumine met
recombinante stollingsfactor IX. De genetische fusie van het cDNA van humane
albumine aan het cDNA van humane stollingsfactor IX zorgt ervoor dat het eiwit wordt
geproduceerd als één enkel recombinant eiwit en verzekert de homogeniteit van het
product doordat er geen chemische conjugatie aan te pas komt. Het recombinante
factor IX-segment is identiek aan de Thr148 allele vorm van factor IX in plasma. De
binding tussen de recombinante factor IX- en albuminemoleculen kan worden gekliefd
en is afgeleid van de endogene “activeringspeptide” in natieve factor IX. IDELVION
bevat tot 25,8 mg (1,13 mmol) natrium per dosis (lichaamsgewicht 70 kg). Voor de
volledige lijst van hulpstoffen, zie samenvatting van productkernmerken.
Farmacotherapeutische
categorie:
antihemorragische
geneesmiddelen:
bloedstollingsfactor IX, ATC-code: B02BD04. Therapeutische indicaties: Behandeling en
profylaxe van bloeding bij patiënten met hemofilie-B (aangeboren factor IX-deficiëntie).
IDELVION kan in alle leeftijdsgroepen worden gebruikt. Contra-indicaties:
Overgevoeligheid voor de werkzame stof (recombinant fusie-eiwit waarin stollingsfactor
IX gekoppeld is aan albumine (rIX-FP)) of voor een van de vermelde hulpstof(fen).
Bekende allergische reactie op hamstereiwit. Bijwerkingen: Samenvatting van
veiligheidsprofiel: Overgevoeligheids- of allergische reacties (zoals angio-oedeem, een
brandend en stekend gevoel op de plaats van het infuus, rillingen, rood worden,
gegeneraliseerde urticaria, hoofdpijn, netelroos, hypotensie, lethargie, nausea,
rusteloosheid, tachycardie, beklemd gevoel in de borstkas, tintelingen, braken,
piepende ademhaling) zijn zelden waargenomen en kunnen in sommige gevallen
verergeren tot een ernstige anafylaxie (inclusief shock). In sommige gevallen zijn die
reacties verergerd tot een ernstige anafylaxie en was er een nauwe correlatie in de tijd
met de ontwikkeling van factor IX-remmers (zie ook samenvatting van de
productkenmerken). Er zijn gevallen van nefrotisch syndroom gerapporteerd na een
poging tot inductie van immuuntolerantie bij patiënten met hemofilie-B met factor IXremmers en een voorgeschiedenis van allergische reactie. Bij gebruik van factor IXproducten die zijn afgeleid van ovariumcellen van Chinese hamsters is zeer zelden
ontwikkeling van antistoffen tegen hamstereiwitten waargenomen. Patiënten met
hemofilie-B kunnen neutraliserende antistoffen (remmers) ontwikkelen tegen factor IX.
Als dergelijke remmers gevormd worden, zal zich dat manifesteren in een onvoldoende
klinische respons. In dergelijke gevallen wordt aanbevolen een gespecialiseerd
hemofiliecentrum te raadplegen. Er bestaat een risico op trombo-embolische voorvallen
na toediening van factor IX-producten, en het risico is groter met preparaten van lage
zuiverheid. Het gebruik van factor IX-producten van lage zuiverheid is in verband
gebracht met gevallen van myocardinfarct, diffuse intravasale bloedstolling (DIC),
veneuze trombose en longembolie. Het gebruik van zeer zuivere factor IX is zelden in
verband gebracht met dergelijke bijwerkingen. Tabelgegevens van bijwerkingen: In vier
open-label klinische studies bij 107 patiënten die minstens één keer IDELVION hadden
gekregen, hebben 7 patiënten 13 bijwerkingen gerapporteerd. De onderstaande
gegevens zijn conform de MedDRA systeem/orgaanclassificatie (SOC en voorkeursterm).
De frequenties werden conventioneel als volgt gedefinieerd: zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥
1/100, < 1/10); soms (≥ 1/1.000, < 1/100); zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000); zeer
zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden
bepaald). Binnen elke frequentiecategorie worden de bijwerkingen gepresenteerd in
volgorde van afnemende ernst. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
vaak: reacties op de plaats van injectie ; Zenuwstelselaandoeningen: vaak: hoofdpijn

– soms: duizeligheid ; Immuunsysteemaandoeningen: soms: overgevoeligheid ; Huid- en
onderhuidaandoeningen: soms: rash ; soms: eczeem. Beschrijving van geselecteerde
bijwerkingen: In de lopende klinische studie zijn bij één patiënt die nog niet eerder was
behandeld factor IX-remmers met hoge titer ontwikkeld. Er zijn onvoldoende gegevens
om informatie te geven over de incidentie van remmers bij patiënten die nog niet
eerder zijn behandeld. Pediatrische patiënten: De frequentie, het type en de ernst van
bijwerkingen bij kinderen zullen naar verwachting dezelfde zijn als bij volwassenen.
Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het
geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding
tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd.
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke
bijwerkingen te melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb - Website: www.
lareb.nl Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik Overgevoeligheid:
Allergische overgevoeligheidsreacties zijn mogelijk met IDELVION. Het product bevat
sporen van hamstereiwitten. Als er symptomen van overgevoeligheid optreden, moeten
de patiënten de raad krijgen om het gebruik van het geneesmiddel onmiddellijk stop te
zetten en contact op te nemen met hun arts. De patiënten moeten weten wat de vroege
tekenen van overgevoeligheidsreacties zijn, zoals netelroos, gegeneraliseerde urticaria,
beklemd gevoel in de borstkas, piepende ademhaling, hypotensie en anafylaxie. Het
verdient aanbeveling om de eerste doses van factor IX volgens het oordeel van de
behandelende arts toe te dienen onder medisch toezicht, waarbij geschikte medische
zorg voor allergische reacties kan worden verstrekt. In geval van shock moet de
standaard medische behandeling voor shock worden geïmplementeerd. Remmers: Na
herhaalde behandeling met humane stollingsfactor IX-producten moeten de patiënten
worden gecontroleerd op ontwikkeling van neutraliserende antistoffen (remmers), die
met een geschikte biologische test worden uitgedrukt in Bethesda-eenheden (BE). In de
literatuur zijn gevallen gerapporteerd die wijzen op een correlatie tussen het optreden
van een factor IXremmer en allergische reacties. Patiënten die allergische reacties
vertonen, moeten dan ook worden geëvalueerd op de aanwezigheid van een remmer.
Hierbij moet worden vermeld dat patiënten met factor IX-remmers een hoger risico op
anafylaxie lopen bij een volgende toediening van factor IX. Gezien het risico op
allergische reacties met factor IX-producten moet de eerste toediening van factor IX
volgens het oordeel van de behandelende arts gebeuren onder medisch toezicht,
waarbij geschikte medische zorg voor allergische reacties kan worden verstrekt.
Trombo-embolie: Gezien het mogelijke risico op trombotische complicaties moet een
klinische bewaking op vroege tekenen van trombotische en consumptiecoagulopathie
worden gestart met geschikte biologische tests bij toediening aan patiënten met een
leverziekte, postoperatieve patiënten, pasgeboren zuigelingen of patiënten die een
risico op trombotische fenomenen of gedissemineerde intravasale bloedstolling (DIC)
lopen. In al die situaties moeten de gunstige effecten van een behandeling met
IDELVION worden afgewogen tegen het risico op die complicaties. Cardiovasculaire
voorvallen: Bij patiënten met cardiovasculaire risicofactoren kan een substitutietherapie
met factor IX (FIX) het cardiovasculaire risico verhogen. Kathetergerelateerde
complicaties: Als een centraal veneuze katheter vereist is, moet rekening worden
gehouden met het risico op kathetergerelateerde complicaties, zoals lokale infecties,
bacteriëmie en trombose op de plaats van de katheter. Pediatrische patiënten: De
opgesomde waarschuwingen n voorzorgen gelden zowel voor volwassenen als voor
kinderen. Ouderen: In klinische studies met IDELVION zijn geen patiënten van 65 jaar
of ouder opgenomen. Het is niet bekend of zij anders reageren dan jongere
proefpersonen. Inductie van immuuntolerantie: De veiligheid en werkzaamheid van
gebruik van IDELVION bij inductie van immuuntolerantie zijn niet vastgesteld.
Natriumgehalte: Dit geneesmiddel bevat tot 25,8 mg (1,13 mmol) natrium per dosis
(lichaamsgewicht 70 kg) als de maximale dosis (15 ml = 6.000 IE) wordt gegeven. Daar
moet rekening mee worden gehouden bij patiënten op een zoutarm dieet. Registratie
van gebruik: Het verdient stellig aanbeveling om telkens als de patiënt IDELVION krijgt,
de naam en het lotnummer van het product te noteren, om een link te kunnen bewaren
tussen de patiënt en het lot van het geneesmiddel. Afleverstatus: Uitsluitend recept.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: CSL Behring GmbH, Emilvon-Behring- Straße. 76, 35041 Marburg, Duitsland; Idelvion 250 IE EU/1/16/1095/001
– Idelvion 500 IE EU/1/16/1095/002 – Idelvion 1000 IE EU/1/16/1095/003 – Idelvion
2000IE EU/1/16/1095/004 Datum van herziening van de tekst: 04/2017
Volledige productinformatie is op verzoek beschikbaar bij
CSL Behring BV, Bijster 14, 4817 HX BREDA Tel: 085 111 96 00 medinfonederland@cslbehring.com

Verkorte productinformatie IBRANCE (opgesteld: maart 2017).
De volledige productinformatie (SPC) is op aanvraag verkrijgbaar. ▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
Samenstelling: IBRANCE bevat als werkzame stof palbociclib en is verkrijgbaar als 75, 100 en 125 mg harde capsules, met respectievelijk 75, 100 en 125 mg
palbociclib. Indicaties: IBRANCE is geïndiceerd voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor
2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker: l in combinatie met een aromataseremmer; l in combinatie met
fulvestrant bij vrouwen die eerder hormoonbehandeling hebben gehad. Bij pre- of perimenopauzale vrouwen dient de hormoonbehandeling te worden
gecombineerd met een luteïniserend hormoon-‘releasing’ hormoon-agonist (LHRH agonist). Farmacotherapeutische categorie: Antineoplastische middelen,
proteïnekinaseremmers, ATC code: L01XE33. Dosering: Behandeling met IBRANCE dient te worden gestart door en onder toezicht te staan van een arts die
ervaring heeft met het gebruik van geneesmiddelen tegen kanker. De aanbevolen dosis is eenmaal daags 125 mg palbociclib gedurende 21 opeenvolgende
dagen gevolgd door 7 dagen zonder behandeling (schema 3/1). Deze perioden vormen samen een volledige cyclus van 28 dagen. Dosisaanpassingen: Het
wordt aangeraden de dosis IBRANCE aan te passen gebaseerd op de individuele veiligheid en verdraagbaarheid. Wijze van toediening: IBRANCE dient
met voedsel te worden ingenomen, bij voorkeur een maaltijd. IBRANCE dient niet met grapefruit of grapefruitsap te worden ingenomen. Contra-indicaties:
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Gebruik van preparaten die sint-janskruid bevatten. Waarschuwingen en voorzorgen:
Pre-/perimenopauzale vrouwen: Ovariumablatie of suppressie met een LHRH agonist is verplicht wanneer IBRANCE in combinatie met een aromataseremmer
wordt toegediend aan pre-/perimenopauzale vrouwen, vanwege het werkingsmechanisme van aromataseremmers. Palbociclib in combinatie met fulvestrant
bij pre-/perimenopauzale vrouwen is alleen onderzocht in combinatie met een LHRH-agonist. Ernstige viscerale ziekte: De werkzaamheid en veiligheid van
palbociclib zijn niet onderzocht bij patiënten met ernstige viscerale ziekte. Hematologische stoornissen: Dosisonderbreking, dosisverlaging of het uitstellen
van de start van de behandelingscyclus wordt aanbevolen bij patiënten die neutropenie graad 3 of 4 ontwikkelen. Adequate controle dient uitgevoerd te
worden. Infecties: Omdat IBRANCE myelosuppressieve eigenschappen heeft, kunnen patiënten vatbaarder zijn voor infecties. Patiënten dienen te worden
gecontroleerd op tekenen en symptomen van infectie en te worden behandeld zoals medisch is aangewezen. Artsen dienen patiënten erop te wijzen dat zij
episodes van koorts direct melden. Leverinsufficiëntie: Bij gebrek aan gegevens dient IBRANCE met voorzichtigheid te worden toegediend aan patiënten met
matige en ernstige leverinsufficiëntie. Nierinsufficiëntie: Bij gebrek aan gegevens dient palbociclib met voorzichtigheid te worden toegediend aan patiënten met
ernstige nierinsufficiëntie. Gelijktijdige behandeling met remmers of inductoren van CYP3A4: Sterke remmers van CYP3A4 kunnen tot een verhoogde toxiciteit
leiden. Gelijktijdig gebruik van sterke CYP3A4-remmers dient vermeden te worden tijdens behandeling met palbociclib. Gelijktijdige toediening dient alleen na
zorgvuldige evaluatie van de potentiële risico’s en baten te worden overwogen. Als gelijktijdige toediening van een sterke CYP3A4-remmer niet te vermijden
is, verlaag dan de dosis IBRANCE tot eenmaal daags 75 mg. Wanneer de toediening van de sterke remmer wordt gestaakt, verhoog dan de dosis IBRANCE
(na 3-5 halfwaardetijden van de remmer) tot de dosis die vóór het instellen van de sterke CYP3A-remmer werd gebruikt. Gelijktijdige toediening van CYP3Ainductoren kan leiden tot verlaagde blootstelling aan palbociclib en dientengevolge een risico op uitblijven van werkzaamheid. Daarom dient gelijktijdig gebruik
van palbociclib en sterke CYP3A4-inductoren te worden vermeden. Er zijn geen dosisaanpassingen nodig voor gelijktijdige toediening van palbociclib met
matige CYP3A4-inductoren. Vrouwen die zwanger kunnen worde/anticonceptie: Vrouwen die zwanger kunnen worden of hun mannelijke partners moeten zeer
effectieve anticonceptie gebruiken zolang zij IBRANCE innemen. Lactose: Dit geneesmiddel bevat lactose. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als
galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose-galactosemalabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Bijwerkingen: Zeer vaak (≥ 1/10):
infecties, neutropenie, leukopenie, anemie, trombocytopenie, verminderde eetlust, stomatitis, misselijkheid, diarree, braken, huiduitslag, alopecia, vermoeidheid.
Vaak (≥1/100, <1/10): febriele neutropenie, dysgeusie, wazig zien, toegenomen traanproductie, droge ogen, bloedneus, droge huid, asthenie, pyrexie, ALAT
verhoogd, ASAT verhoogd. Afleveringsstatus: UR. Verpakking: IBRANCE 75, 100 en 125 mg is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 7 harde capsules.
Elke doos bevat 21 harde capsules. Registratienummers: EU/1/16/1147/001-006. Vergoeding en prijzen: IBRANCE is op dit moment nog niet opgenomen in
het Nederlandse vergoedingssysteem en bevindt zich in de zgn. ‘sluis-procedure’. Voor medische informatie over dit product belt u met 0800-MEDINFO
(6334636). Registratiehouder: Pfizer Ltd., Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Verenigd Koninkrijk. Neem voor correspondentie en inlichtingen contact
op met de lokale vertegenwoordiger: Pfizer bv, Postbus 37, 2900 AA Capelle a/d IJssel.

Verkorte Productinformatie Entresto 24 mg/26 mg, 49 mg/51 mg en 97 mg/103 mg filmomhulde
tabletten
▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Verkorte productinformatie OPDIVO 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
Samenstelling: Elke ml concentraat bevat 10 mg nivolumab. Eén injectieflacon van 4 ml bevat 40 mg nivolumab. Eén
injectieflacon van 10 ml bevat 100 mg nivolumab. 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) voor de combinatie van nivolumab met ipilimumab alleen
aangetoond bij patiënten met lage tumor PD-L1 expressie (zie volledige SmPC voor meer informatie). Niet-kleincellig
longkanker (NSCLC): als monotherapie voor de behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellige
longkanker, na eerdere behandeling met chemotherapie bij volwassenen. Niercelcarcinoom (RCC): als monotherapie voor de
behandeling van gevorderd niercelcarcinoom na eerdere behandeling bij volwassenen. Klassiek Hodgkin lymfoom (cHL):
als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend of refractair cHL na autologe
stamceltransplantatie (ASCT) en behandeling met brentuximab vedotin. Plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied
(SCCHN): als monotherapie voor de behandeling van plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied bij volwassenen die
progressie vertonen tijdens of na behandeling met platina-bevattende therapie. Urotheelcarcinoom (UC): als monotherapie
voor de behandeling van lokaal gevorderd inoperabel of gemetastaseerd urotheelcarcinoom bij volwassenen na falen van
eerdere platina-bevattende therapie. Dosering en toediening: OPDIVO als monotherapie: De aanbevolen dosis OPDIVO
is 3 mg/kg nivolumab gedurende 60 minuten om de 2 weken intraveneus (i.v.) toegediend. OPDIVO i.c.m ipilimumab: Voor de
eerste 4 toedieningen is de aanbevolen dosis 1 mg/kg nivolumab i.v. toegediend gedurende 60 minuten iedere 3 weken i.c.m.
3 mg/kg ipilimumab i.v. toegediend gedurende 90 minuten. Dit wordt gevolgd door een tweede fase waarbij er iedere 2 weken
3 mg/kg nivolumab i.v. toegediend wordt gedurende 60 minuten. De behandeling, zowel als monotherapie als i.c.m.
ipilimumab, moet worden vervolgd zolang klinische verbetering wordt waargenomen of totdat de behandeling door de patiënt
niet meer wordt verdragen. Het wordt aanbevolen om de behandeling met nivolumab voort te blijven zetten bij patiënten
die klinisch stabiel zijn ook al zijn er aanvankelijk aanwijzingen die zouden kunnen duiden op ziekteprogressie, tot
ziekteprogressie daadwerkelijk bevestigd is. OPDIVO of OPDIVO i.c.m ipilimumab moet definitief gestaakt worden in geval
van: Graad 4 of opnieuw optredende graad 3 bijwerkingen en Graad 2 of 3 bijwerkingen die aanhouden, ondanks behandeling.
Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen.Waarschuwingen en
voorzorgsmaatregelen: Zie ook SmPC van ipilimumab indien nivolumab wordt gebruikt i.c.m. met ipilimumab.
Immuungerelateerde bijwerkingen traden frequenter op wanneer nivolumab werd toegediend i.c.m. ipilimumab vergeleken
met nivolumab als monotherapie. De meeste immuungerelateerde bijwerkingen verbeterden of verdwenen bij de juiste
behandeling of aanpassingen in de behandeling. Cardiale bijwerkingen en longembolie zijn ook gemeld bij combinatiebehandeling. Patiënten moeten vooraf en tijdens de behandeling voortdurend worden gemonitord op cardiale en pulmonale
bijwerkingen, alsook op klinische tekenen, symptomen en laboratoriumafwijkingen die kunnen duiden op verstoringen in de
elektrolytenbalans en uitdroging. Nivolumab en ipilimumab moeten worden gestaakt in geval van levensbedreigende of
opnieuw optredende ernstige cardiale en pulmonale bijwerkingen. Patiënten moeten voortdurende worden gemonitord (tot
minstens 5 maanden na de laatste dosis) omdat een bijwerking met nivolumab of nivolumab i.c.m. ipilimumab op ieder
moment tijdens of na onderbreken van de behandeling kan optreden. In geval van verdenking van immuungerelateerde
bijwerkingen, dient een adequate evaluatie te worden uitgevoerd om etiologie te bevestigen of andere oorzaken uit te sluiten.
Op basis van de ernst van de bijwerking, moet nivolumab of nivolumab i.c.m. ipilimumab worden gestaakt en corticosteroïden
worden toegediend. Nivolumab of nivolumab i.c.m. ipilimumab dient niet te worden hervat zolang de patiënt immunosuppressieve doses corticosteroïden of een andere immunosuppressieve behandeling ontvangt. Om opportunistische
infecties te voorkomen bij patiënten die een immunosuppressieve behandeling krijgen, moeten profylactische antibiotica
worden gebruikt. Nivolumab of nivolumab i.c.m. ipilimumab moet definitief worden gestaakt in geval van iedere
immuungerelateerde bijwerking die opnieuw optreedt en voor iedere levensbedreigende immuungerelateerde bijwerking.
(Gedetailleerde richtlijnen voor het behandelen van immuungerelateerde bijwerkingen staan beschreven in de volledige
SmPC.) Artsen dienen bij melanoompatiënten met snel progressieve ziekte en bij niet-plaveiselcel NSCLC- en SCCHNpatiënten met slechtere prognostische kenmerken en/of aggressieve ziekte rekening te houden met het vertraagde effect van
nivolumab voordat behandeling wordt gestart. Bij NSCLC, subtype niet-plaveiselcelcarcinoom, en bij SCCHN werd er binnen 3
maanden een hoger aantal overlijdens waargenomen bij nivolumab vs. docetaxel. Factoren die geassocieerd worden met
vroege overlijdens bij NSCLC waren slechtere prognostische factoren en/of aggressievere ziekte, gecombineerd met lage of
geen PD-L1 expressie van de tumor. Factoren die geassocieerd worden met vroege overlijdens bij SCCHN waren ECOG
performance status, snel progressieve ziekte na eerdere platina-bevattende behandeling en hoge tumorlast.In vergelijking
met nivolumab monotherapie is er alleen een toename in PFS voor nivolumab i.c.m. ipilimumab aangetoond bij
melanoompatiënten met lage tumor PD-L1 expressie. Voor aanvang van de behandeling met de combinatie, worden artsen
geadviseerd om de individuele patiënt- en tumorkarakteristieken nauwkeurig te beoordelen, waarbij de waargenomen
voordelen en toxiciteit van de combinatie in vergelijking met nivolumab monotherapie in overweging moet worden genomen
Complicaties van allogene HSCT bij cHL: Voorlopige resultaten van de follow-up van patiënten die een allogene HSCT
ondergaan na nivolumab, lieten een hoger aantal gevallen van acute GVHD en TRM zien dan verwacht. Tot er meer gegevens
beschikbaar zijn, dient er per geval een zorgvuldige afweging gemaakt te worden van het mogelijke voordeel van HSCT en het
mogelijk verhoogde risico op complicaties die gerelateerd zijn aan de transplantatie. Bijwerkingen: In de gepoolde dataset van
monotherapie nivolumab 3 mg/kg bij de verschillende tumortypes, waren de meest frequent gemelde bijwerkingen (≥ 10%)
vermoeidheid (30%), uitslag (17%), pruritus (12%), diarree (12%) en misselijkheid (12%). De meerderheid van de bijwerkingen
was licht tot matig (graad 1 of 2) in ernst. In de gepoolde dataset van nivolumab i.c.m. ipilimumab bij melanoom, waren de
meest frequent gemelde bijwerkingen (≥ 10%) uitslag (51%), vermoeidheid (43%), diarree (42%), pruritus (35%), misselijkheid
(25%), pyrexie (19%), verminderde eetlust (15%), hypothyreoïdie (15%), braken (14%), colitis (14%), buikpijn (13%), artralgie
(11%) en hoofdpijn (11%). De meerderheid van de bijwerkingen was licht tot matig in ernst (graad 1 of 2). Bij de patiënten die
werden behandeld met nivolumab i.c.m. ipilimumab in studie CA209067, trad bij 48% de eerste graad 3 of 4 bijwerkingen op
tijdens de initiële combinatiefase. Onder de patiënten die in deze groep verder behandeld werden in de fase met één middel,
had 25% minstens één graad 3 of 4 bijwerking tijdens de fase met één middel. Afleverstatus: U.R. Vergoeding en prijzen:
volledig vergoed, voor prijzen, zie Z-index. Voor volledige productinformatie, zie Samenvatting van de Productkenmerken
(SmPC) op www.b-ms.nl. Bristol-Myers Squibb B.V., Orteliuslaan 1000, 3528 BD Utrecht, versie juni 2017 (SmPC juni 2017).
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Samenstelling Elke filmomhulde tablet bevat 24 mg/26 mg, 49 mg/51 mg of 97 mg/103 mg sacubitril/
valsartan. Indicatie Entresto is geïndiceerd bij volwassen patiënten voor de behandeling van symptomatisch
chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie. Farmacotherapeutische groep middelen aangrijpend
op het renine-angiotensinesysteem. Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een
van de hulpstoffen, gelijktijdig gebruik met ACE‑remmers, bekende voorgeschiedenis van angio-oedeem die
verband houdt met eerdere behandeling met een ACE remmer of ARB, erfelijk of idiopathisch angio-oedeem,
gelijktijdig gebruik met aliskiren-bevattende geneesmiddelen bij patiënten met diabetes mellitus of bij
patiënten met een verminderde nierfunctie, ernstig verminderde leverfunctie, biliaire cirrose of cholestase,
tweede en derde trimester van de zwangerschap.
Waarschuwingen Dubbele blokkade van het RAAS: de combinatie van Entresto met een ACE‑remmer is
gecontra-indiceerd en de combinatie met directe renineremmers wordt niet aanbevolen. Entresto bevat
valsartan en moet daarom niet gelijktijdig met een ander ARB-bevattend product worden toegediend.
Hypotensie: de behandeling mag alleen worden gestart als de SBD ≥ 100 mmHg is. Als de behandeling
met Entresto wordt gestart, of bij dosistitratie, moet de bloeddruk routinematig worden gecontroleerd.
Als hypotensie optreedt, wordt een tijdelijke dosisverlaging of stopzetting van Entresto aanbevolen.
Verminderde nierfunctie: het gebruik van Entresto kan gepaard gaan met een verminderde nierfunctie. De
evaluatie van patiënten met hartfalen moet altijd een beoordeling van de nierfunctie bevatten. Patiënten
met een ernstig verminderde nierfunctie (geschatte eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) lopen het grootste
risico op hypotensie. Dosisverlaging moet overwogen worden bij patiënten die een klinisch significante
vermindering van de nierfunctie ontwikkelen. Hyperkaliëmie: Entresto kan gepaard gaan met een verhoogd
risico van hyperkaliëmie en controle van kalium in het serum wordt aanbevolen, met name bij patiënten met
risicofactoren, zoals een verminderde nierfunctie, diabetes mellitus of hypoaldosteronisme of patiënten die
een kaliumrijk dieet volgen of mineralocorticoïdreceptorantagonisten (MRA’s) gebruiken. Angio-oedeem:
als angio-oedeem optreedt, moet Entresto onmiddellijk worden stopgezet en moet passende behandeling
en controle worden geboden tot verschijnselen en klachten volledig en aanhoudend zijn verdwenen. Het
mag niet opnieuw worden toegediend. Angio-oedeem geassocieerd met larynxoedeem kan dodelijk zijn.
Voorzichtigheid is geboden als Entresto bij patiënten met een voorgeschiedenis van angio-oedeem wordt
gebruikt. Negroïde patiënten hebben een verhoogde gevoeligheid voor het ontwikkelen van angio-oedeem.
Stenose van de nierarterie: voorzichtigheid is vereist bij patiënten met een stenose van de nierarterie en
controle van de nierfunctie wordt aanbevolen. Patiënten met NYHA functionele klasse IV: voorzichtigheid
is geboden als de behandeling met Entresto wordt gestart bij patiënten met NYHA functionele klasse
IV. Verminderde leverfunctie: voorzichtigheid is aanbevolen bij het gebruik bij patiënten met een matig
verminderde leverfunctie (Child-Pugh-klasse B).
Bijwerkingen Zeer vaak hyperkaliëmie, hypotensie, verminderde nierfunctie. Vaak anemie, hypokaliëmie,
hypoglykemie, duizeligheid, hoofdpijn, syncope, vertigo, (orthostatische) hypotensie, hoesten, diarree,
misselijkheid, gastritis, nierfalen, vermoeidheid, asthenie. Soms overgevoeligheid, duizeligheid
houdingsafhankelijk, pruritus, huiduitslag, angio-oedeem.
Afleverstatus U.R. Verpakking en prijs Zie Z-index Vergoeding Volledig vergoed indien voldaan
aan de in bijlage 2 genoemde voorwaarden. Registratiehouder Novartis Europharm Limited, Lokale
vertegenwoordiger Novartis Pharma B.V., Raapopseweg 1, 6824 DP Arnhem Meer informatie Raadpleeg
de volledige productinformatie (SmPC) via 026-3782111 of via www.novartis.nl Datering verkorte
productinformatie mei 2016.

Verkorte productinformatie Darzalex (daratumumab) voor gebruik in Nederland
▼ 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.
Darzalex 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie. Samenstelling Daratumumab is een
humaan monoklonaal IgG1κantilichaam tegen CD38antigeen. Elke injectieflacon van 5 ml bevat 100 mg
daratumumab (20 mg daratumumab per ml). Elke injectieflacon van 20 ml bevat 400 mg daratumumab
(20 mg daratumumab per ml). Indicaties Darzalex is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling
van volwassen patiënten met gerecidiveerd en refractair multipel myeloom, bij wie de voorgaande
behandeling bestond uit een proteasoomremmer en een immunomodulerend middel en die bij de
laatste behandeling ziekteprogressie hebben vertoond. Darzalex in combinatie met lenalidomide en
dexamethason, of bortezomib en dexamethason is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen
patiënten met multipel myeloom die minstens 1 eerdere behandeling hebben gehad.Dosering en
toediening Darzalex is bestemd voor intraveneus gebruik. Het wordt toegediend als intraveneuze infusie na
verdunning met 0,9% (9 mg/ml) natriumchloride oplossing voor injectie. Voor instructies over verdunning
van het geneesmiddel voorafgaand aan toediening, zie SmPC. De aanbevolen dosis is Darzalex 16 mg/
kg lichaamsgewicht toegediend als intraveneuze infusie. Voor de behandelschema’s zie SmPC. De infusie
met Darzalex dient intraveneus te worden toegediend met de aangegeven initiële infusiesnelheid, zoals
getoond in de SmPC. Stapsgewijze verhoging van de infusiesnelheid (zie SmPC), dient alleen overwogen
te worden bij afwezigheid van infusiegerelateerde reacties. Darzalex moet worden toegediend door een
beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, in een omgeving waar reanimatiefaciliteiten voorhanden zijn.
Vóór en na de infusie moet medicatie worden toegediend om het risico op infusiegerelateerde reacties (IRR’s)
met daratumumab te beperken zie hiervoor de SmPC. Aanpak van infusiegerelateerde reacties In het
geval van IRR’s, ongeacht de graad/ernst, de Darzalexinfusie onmiddellijk onderbreken en de symptomen
behandelen. Voor de behandeling van IRR’s kan het daarnaast nodig zijn de infusiesnelheid te verlagen of de
behandeling met Darzalex stop te zetten, zie hiervoor de SmPC. Contraindicaties Overgevoeligheid voor de
werkzame stof of voor een van de in de SmPC vermelde hulpstoffen. Waarschuwingen Infusiegerelateerde
reacties (IRR’s) werden gemeld bij ongeveer de helft van alle patiënten die met Darzalex werden behandeld.
Monitor deze patiënten tijdens de gehele infusie en in de periode na de infusie. De meerderheid van de IRR’s
trad op bij de eerste infusie. Vier procent van alle patiënten kreeg bij meer dan één infusie een IRR. Darzalex
kan neutropenie en thrombocytopenie, veroorzaakt door achtergrondbehandeling, verergeren (zie SmPC).
Controleer tijdens de behandeling regelmatig het volledige bloedbeeld volgens de voorschrijfinformatie
van de fabrikant met betrekking tot achtergrondbehandelingen. Controleer patiënten met neutropenie op
tekenen van infectie. Het kan nodig zijn de behandeling met Darzalex op te schorten totdat het bloedbeeld
is hersteld. Het wordt afgeraden de dosis van Darzalex te verlagen. Overweeg een ondersteunende
behandeling met bloedtransfusies of groeifactoren. Daratumumab bindt aan CD38 dat in geringe mate
tot expressie komt op rode bloedcellen (RBC’s), wat aanleiding kan geven tot een positieve indirecte
Coombstest. Een positieve indirecte Coombstest ten gevolge van daratumumab kan tot 6 maanden na de
laatste infusie met daratumumab voorkomen. Er dient rekening mee te worden gehouden dat aan RBC’s
gebonden daratumumab de detectie van antilichamen tegen minorantigenen in het serum van de patiënt
kan maskeren. De bepaling van de bloedgroep (ABO) en resusfactor van een patiënt wordt niet beïnvloed.
Patiënten dienen getypeerd en gescreend te worden alvorens de behandeling met daratumumab te starten
in overeenstemming met de lokale praktijken. Rodebloedcelgenotypering wordt niet beïnvloed door
daratumumab en kan op ieder moment uitgevoerd worden. Indien een bloedtransfusie is gepland, dient het
bloedtransfusiecentrum van deze interferentie met de indirecte antiglobulinetest op de hoogte te worden
gesteld (zie SmPC). Wanneer een noodtransfusie nodig is, kunnen ABO/RhDcompatibele RBC’s zonder
kruisproef worden gegeven volgens de voorschriften van de lokale bloedbank. Daratumumab is een humaan
monoklonaal IgGkappa antilichaam dat gedetecteerd kan worden via zowel serumproteïne elektroforese
(SPE) als immunofixatie (IFE), die beide gebruikt worden voor de klinische monitoring van endogeen
Mproteïne (zie SmPC). Deze interferentie kan bij sommige patiënten met IgGkappa myeloomproteïne
invloed hebben op de bepaling van de complete respons en van de ziekteprogressie. Interacties Er is geen
onderzoek naar interacties uitgevoerd. Het is niet waarschijnlijk dat renale uitscheiding en metabolisme door
leverenzymen van intact daratumumab belangrijke eliminatieroutes zullen vormen. Er wordt bijgevolg niet
verwacht dat variaties in de enzymen die geneesmiddelen metaboliseren de eliminatie van daratumumab
beïnvloeden. Door de hoge affiniteit voor een unieke epitoop op CD38 wordt niet verwacht dat daratumumab
geneesmiddelmetaboliserende enzymen zal veranderen. Klinische farmacokinetische evaluaties van
pomalidomide, thalidomide en bortezomib wezen niet op klinisch relevante geneesmiddeleninteracties
tussen Darzalex en deze combinatiebehandelingen. Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten effectieve anticonceptie gebruiken tijdens en gedurende 3
maanden na het stoppen van de behandeling met daratumumab. Er zijn geen gegevens beschikbaar uit
onderzoek bij dieren of bij mensen om het risico van gebruik van daratumumab tijdens de zwangerschap te
beoordelen. Het is niet bekend of daratumumab bij de mens of bij dieren in de melk wordt uitgescheiden.
Er zijn geen gegevens beschikbaar om te bepalen wat de mogelijke effecten zijn van daratumumab op
de vruchtbaarheid bij de man of de vrouw. Rijvaardigheid Darzalex heeft geen of een verwaarloosbare
invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Vermoeidheid is echter
gemeld bij patiënten die daratumumab gebruiken en dit dient in overweging te worden genomen bij het
rijden of het bedienen van machines. Bijwerkingen zie SmPC. De vaakst voorkomende bijwerkingen
(> 20%) in afzonderlijke, gerandomiseerde, gecontroleerde studies waren infusiegerelateerde reacties,
vermoeidheid, nausea, diarree, spierspasmen, pyrexie, hoesten, dyspneu, neutropenie, trombocytopenie
en bovensteluchtweginfectie. Daarnaast werden perifeer oedeem en perifere sensorische neuropathie vaak
gemeld in combinatie met bortezomib. Ernstige bijwerkingen waren pneumonie, bovensteluchtweginfectie,
griep, pyrexie, diarree en atriale fibrillatie. In klinische studies (monotherapie en combinatietherapie;
n = 820) bedroeg de incidentie van de infusiegerelateerde reacties van alle graden bij de eerste infusie met
Darzalex 46%, bij de tweede infusie 2% en bij de volgende infusies 3%. Bij minder dan 1% van de patiënten
trad een infusiegerelateerde reactie van graad 3 op bij de tweede infusie of volgende infusies. De mediane
tijd tot het begin van een reactie was 1,4 uur (bereik: 0,02 tot 72,8 uur). De incidentie van onderbrekingen
van een infusie vanwege reacties was 42%. De mediane infusieduur voor de 1e, 2e en volgende infusies was
respectievelijk 7, 4,3 en 3,5 uur.
Ernstige (graad 3) infusiegerelateerde reacties waren bronchospasme, dyspneu, larynxoedeem,
longoedeem, hypoxie en hypertensie. Andere infusiegerelateerde reacties (alle graden, ≥ 5%) waren
neusverstopping, hoesten, koude rillingen, keelirritatie, braken en nausea. Bij patiënten die werden
behandeld met een Darzalex-combinatietherapie zijn infecties van graad 3 of 4 gemeld met Darzalexcombinaties en achtergrondbehandelingen (DVd: 21%, Vd: 19%; DRd: 27%, Rd: 23%; DPd: 28%). Het is
belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden via www.lareb.nl.
Verpakking Type1glazen injectieflacon met elastomeersluiting en aluminiumafsluiting met een flipoffdop
met daarin 100 mg daratumumab. Verpakking met 1 injectieflacon. Uitgebreide productinformatie
beschikbaar op www.janssen.com/nederland Datum april 2017.

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

Verkorte Productinformatie Strimvelis®
▼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.

Ninlaro 2,3 mg / 3 mg / 4 mg harde capsules. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: Ninlaro
2,3 mg: Elke capsule bevat 2,3 mg ixazomib (als 3,3 mg ixazomibcitraat). Ninlaro 3 mg: Elke capsule bevat
3 mg ixazomib (als 4,3 mg ixazomibcitraat). Ninlaro 4 mg: Elke capsule bevat 4 mg ixazomib (als 5,7 mg
ixazomibcitraat). Indicaties: Ninlaro in combinatie met lenalidomide en dexamethason (NRd) is geïndiceerd
voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die ten minste één eerdere therapie
toegediend hebben gekregen. Dosering en wijze van toediening: De behandeling moet geïnitieerd
en gecontroleerd worden onder toezicht van een arts die ervaring heeft in het behandelen van multipel
myeloom. De aanbevolen startdosis Ninlaro bedraagt 4 mg oraal toegediend, eenmaal per week op Dag
1, 8 en 15 van een 28-daagse behandelingscyclus. De aanbevolen startdosis lenalidomide bedraagt 25 mg
dagelijks toegediend op Dag 1 tot en met 21 van een 28-daagse behandelingscyclus. De aanbevolen startdosis
dexamethason bedraagt 40 mg toegediend op Dag 1, 8, 15 en 22 van een 28 daagse behandelingscyclus. Zie
SmPC voor het doseringsschema en overige informatie m.b.t. dosering. Oraal gebruik. Moet op Dag 1, 8 en
15 van elke behandelingscyclus ongeveer op dezelfde tijd worden ingenomen, ten minste 1 uur vóór of ten
minste 2 uur na de inname van voedsel. De capsule moet in zijn geheel met water worden ingeslikt. Capsules
mogen niet fijngemaakt, gekauwd of geopend worden. Klinische werkzaamheid: Uit de fase 3 dubbelblind,
placebo gecontroleerde registratiestudie bleek dat de progressievrije overleving (PFS) na NRd (mediane
PFS=20,6 maand) met 6 maanden toenam versus placebo-Rd (PFS=14,7 maand; HR=0.74). NRd leidde tot
een snelle mediane tijd tot respons van 1,1 maand en een duurzame mediane responsduur van 20,5 maand.
Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Raadpleeg de
SPC van lenalidomide en dexamethason voor bijkomende contra-indicaties. Bijzondere waarschuwingen
en voorzorgen bij gebruik: Trombocytopenie: werd gemeld met nadirs van de trombocyten die meestal
optreden tussen Dag 14-21 van elke 28-daagse cyclus met herstel tot het uitgangsniveau aan het begin van
de volgende cyclus. Tijdens de behandeling met Ninlaro moet de trombocytentelling ten minste maandelijks
worden gecontroleerd. Gastro-intestinale toxiciteiten: diarree, obstipatie, misselijkheid en braken zijn gemeld,
waarvoor soms het gebruik van anti-emetica, antidiarreemiddelen en ondersteunende zorg noodzakelijk
was. De dosis moet worden aangepast bij ernstige (Graad 3-4) symptomen. Bij ernstige gastro-intestinale
bijwerkingen wordt aanbevolen om het kaliumgehalte in het serum te controleren. Perifere neuropathie:
perifere neuropathie is gemeld. De patiënt moet worden bewaakt op symptomen van perifere neuropathie.
Bij patiënten die nieuwe of verergerende perifere neuropathie ervaren, moet de dosis mogelijk worden
aangepast. Perifeer oedeem: perifeer oedeem is gemeld. De patiënt moet worden onderzocht op onderliggende
oorzaken en moet zo nodig ondersteunende zorg krijgen. De dosis dexamethason moet worden aangepast
overeenkomstig de voorschrijfinformatie van dexamethason, of de dosis van Ninlaro conform Graad 3 of
4. Cutane reacties: huiduitslag is gemeld. Dit moet worden behandeld met ondersteunende zorg of een
dosisaanpassing in het geval van Graad 2 of hoger. Hepatotoxiciteit: geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel,
hepatocellulair letsel, leversteatose, cholestatische hepatitis en hepatotoxiciteit zijn zelden gemeld.
Leverenzymen moeten regelmatig worden gecontroleerd en de dosis moet worden aangepast bij symptomen
van Graad 3 of 4. Zwangerschap: Tijdens de behandeling moeten vrouwen vermijden zwanger te worden.
Indien Ninlaro tijdens de zwangerschap wordt gebruikt of als de patiënt zwanger wordt tijdens het gebruik
van Ninlaro, moet de patiënt op de hoogte worden gebracht van de mogelijke gevaren voor de foetus.
Vruchtbare vrouwen moeten een uiterst effectieve anticonceptiemethode gebruiken tijdens de behandeling
en gedurende 90 dagen na het staken van de behandeling. Vrouwen die hormonale anticonceptie gebruiken,
moeten daarnaast een barrièremethode gebruiken. Sterke CYP3A-inductoren: kunnen de werkzaamheid van
Ninlaro verlagen. Daarom moet het gelijktijdige gebruik van sterke CYP3A-inductoren worden vermeden.
Controleer de patiënt nauwlettend op ziekteverschijnselen indien gelijktijdige toediening met een sterke
CYP3A-inductor niet kan worden vermeden. Zie de volledige SPC voor meer informatie. Raadpleeg de SPC van
lenalidomide en dexamethason voor bijkomende waarschuwingen. Bijwerkingen: Het is belangrijk om na
toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Raadpleeg de SPC van lenalidomide en
dexamethason voor bijkomende bijwerkingen. De vaakst gemelde bijwerkingen (≥ 20%) onder 360 patiënten
die in het centrale klinisch onderzoek met het Ninlaro- of placeboregime werden behandeld, waren diarree
(42% vs. 36%), obstipatie (34% vs. 25%), trombocytopenie (28% vs. 14%), perifere neuropathie (28% vs.
21%), misselijkheid (26% vs. 21%), perifeer oedeem (25% vs. 18%), braken (22% vs. 11%) en rugpijn (21%
vs. 16%). Bij ≥ 2% van de patiënten werden ernstige bijwerkingen gemeld, waaronder trombocytopenie
(2%) en diarree (2%). In het centrale fase 3-onderzoek traden de volgende bijwerkingen in de Ninlaro- en
placeboregimes op met een vergelijkbare frequentie: vermoeidheid (28% vs. 26%), neutropenie (30% vs.
27%), verminderde eetlust (13% vs. 9%), hypotensie (5% vs. 4%), hartfalen (4% vs. 3%), aritmie (elk 13%)
en leverfunctiestoornis waaronder enzymveranderingen (6% vs. 5%). De frequentie van ernstige (Graad
3-4) gevallen van hypokaliëmie was hoger met het Ninlaro-regime (4%) dan met het placeboregime (1%).
Schimmel- en viruspneumonie met fatale afloop werden zelden gemeld bij patiënten die de combinatie
Ninlaro, lenalidomide en dexamethason kregen. Voor een overzicht van alle bijwerkingen: zie SPC.
Afleverstatus: UR. Registratiehouder: Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Denemarken.
Farmacotherapeutische categorie: antineoplastische middelen; overige antineoplastische middelen,
ATC-code: L01XX50. Volledige productinformatie is verkrijgbaar via de lokale vertegenwoordiger in
Nederland: Takeda Nederland bv, Jupiterstraat 250, 2132 HK Hoofddorp (november 2016)

Samenstelling: Het eindproduct bestaat uit één of meer zakken van ethyleenvinylacetaat (EVA) die een
autologe, met CD34+ verrijkte celfractie bevatten met CD34+ cellen die zijn getransduceerd met een retrovirale
vector die voor de menselijke ADA-cDNA sequentie codeert. De kwantitatieve informatie over CD34+ cellen/
kg en het totaal aantal cellen in het product wordt gegeven in de etikettering van elke partij. De concentratie
is 1-10 miljoen CD34+ cellen/ml. Indicaties: behandeling van patiënten met ernstige gecombineerde
immuundeficiëntie als gevolg van adenosinedeaminasedeficiëntie (ADA-SCID), voor wie geen geschikte
verwante stamceldonor die humaan leukocytenantigeen- compatibel is, beschikbaar is. Dosering: Strimvelis
moet in een gespecialiseerd transplantatiecentrum worden toegediend door een arts met eerdere ervaring
in de behandeling en controle van patiënten met ADA-SCID en in het gebruik van autologe CD34+- ex vivo
gentherapie-producten. Het aanbevolen dosisbereik van Strimvelis ligt tussen 2 en 20 miljoen CD34+ cellen/
kg. Als het product minder dan 2 miljoen CD34+ cellen/kg bevat, moet de behandelend arts beslissen om al
dan niet door te gaan met de toediening, op basis van een individuele beoordeling van de voordelen en risico’s.
Strimvelis mag slechts eenmaal worden toegediend. Speciale patiëntengroepen: voor doseringen bij speciale
patiëntengroepen wordt verwezen naar de volledige productinformatie. Contra-indicaties: Overgevoeligheid
voor de werkzame stof of voor natriumchloride. Huidige of voor-geschiedenis van leukemie of myelodysplasie.
Positieve test op het humaan immuno-deficiëntievirus (hiv) of een andere stof die vermeld staat in de huidige
EU richtlijn over weefsels en cellen.Geschiedenis van eerdere gentherapie. Waarschuwingen: Strimvelis is
uitsluitend bedoeld voor autoloog gebruik en mag nooit worden toegediend aan een andere patiënt dan de
oorspronkelijke CD34+celdonor. Strimvelis moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten ouder dan
6 jaar en 1 maand en jonger dan 6 maanden, aangezien er geen gegevens zijn uit klinische onderzoeken in die
leeftijdsgroepen. Oudere patiënten zijn over het algemeen minder in staat om grote aantallen CD34+cellen te
doneren, wat kan inhouden dat oudere patiënten niet behandeld kunnen worden. Het gebruik van Strimvelis
bij patiënten ouder dan die eerder zijn onderzocht, moet zorgvuldig overwogen worden en uitsluitend
voorbehouden zijn aan gevallen waarin alle andere redelijke behandelopties uitgeput zijn. Strimvelis moet
met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met een overgevoeligheid voor aminoglycosiden of
serumalbumine van runderen. Er zijn geen gevallen gemeld van leukemie of myelodysplasie na behandeling
met Strimvelis. Er zijn echter vectorinserties gemeld in chromosomale gebieden die eerder werden geassocieerd
met leukemie in vergelijkbare onderzoeken naar gentherapie bij het syndroom van WiskottAldrich, XSCID en
chronische granulomateuze ziekte. Retrovirale insertielocaties zijn gevonden direct naast of binnen CCND2
en LMO2 en er bestaat een mogelijk risico op leukemische transformatie na behandeling met Strimvelis. Het
wordt aanbevolen patiënten minimaal eenmaal per jaar voor controle te laten terugkomen gedurende de
eerste elf jaren en vervolgens in jaar 13 en jaar 15 na de behandeling met Strimvelis, waarbij een compleet
bloedbeeld wordt uitgevoerd met differentiële telling, biochemie en thyroïdstimulerend hormoon. De
langetermijneffecten en het aanhouden van de respons op Strimvelis bij ADASCID zijn onbekend. Patiënten
moeten nauwkeurig worden gemonitord op het optreden van ernstige en opportunistische infecties,
immuunreconstitutieparameters en de noodzaak voor vervangende intraveneuze immunoglobuline (IVIG).
In geval van een gebrek aan respons wordt aanbevolen andere ADA-SCID-behandelingen te introduceren,
onder de supervisie van een arts. Nietimmunologische symptomen van ADASCID reageren mogelijk niet op
Strimvelis. Er zijn geen immunogeniciteitstesten uitgevoerd met Strimvelis. Patiënten kunnen autoimmuniteit
ontwikkelen. Patiënten die behandeld worden met Strimvelis mogen nooit bloed, organen, weefsels of
cellen voor transplantatie doneren. De aantallen Tlymfocyten (CD3+) en NK (CD56+)-cellen verbeterden na
behandeling met Strimvelis. De mediane waarden 3 jaar na de gentherapie lagen onder het normale bereik.
Voortdurende followup wordt aanbevolen. Patiënten moeten nauwgezet gecontroleerd worden op mogelijke
kathetergerelateerde bijwerkingen. Dit geneesmiddel bevat 0,15 mmol natrium per ml. Hiermee moet rekening
worden gehouden bij patiënten die een natriumbeperkt dieet volgen. Interacties: Er is geen onderzoek
naar interacties uitgevoerd. Het wordt niet verwacht dat Strimvelis een interactie heeft met de hepatische
cytochroom-P450 enzymen of geneesmiddeltransporteiwitten. Zwangerschap en borstvoeding: Er zijn
geen klinische gegevens over zwangerschappen beschikbaar. Er zijn geen onderzoeken naar reproductie en
ontwikkelingstoxiciteit uitgevoerd. Strimvelis mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Aangezien
Strimvelis wordt toegediend na voorbereiding met busulfan, moeten patiënten die zwanger kunnen worden
een betrouwbaar barrièremiddel als anticonceptiemethode gebruiken tijdens de toediening van Strimvelis en
gedurende ten minste 6 maanden daarna. Borstvoeding Het is niet bekend of Strimvelis in de moedermelk
wordt uitgescheiden. Het effect op met moedermelk gevoede zuigelingen na de toediening van Strimvelis
aan hun moeders is niet onderzocht. Strimvelis mag niet worden toegediend aan vrouwen die borstvoeding
geven. Bijwerkingen: zeer vaak: anemie, neutropenie, hypothyreoïdie, hypertensie, astma, allergische
rinitis, atopische dermatitis, eczeem, pyrexie, verhoogd leverenzym a, positief voor antinucleaire antistoffen.
Vaak: auto- immuunhemolytische anemie, auto-immuunaplastische anemie, auto-immunotrombocytopenie, auto-immuunthyreoïditis, syndroom van Guillain-Barré, auto immuunhepatitis, positief voor
antineutrofielencytoplasma-antistoffen, positief voor antistoffen tegen glad spierweefsel. Aflevering: U.R.
Voor medische vragen of bijwerkingen over dit product belt u met het Medical Customer Support
Center, tel. (030) 6938123. Voor de volledige productinformatie zie de geregistreerde Samenvatting van de
Productkenmerken (mei 2016) op www.health.gsk.nl.GlaxoSmithKline BV, Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist.
Verkorte Productinformatie (oktober 2016). NL/SVE/0010/16(1) Prod okt 2016

IMLYGIC® – talimogene laherparepvec – verkorte productinformatie.
Samenstelling: IMLYGIC 10 plaquevormende eenheden (PFU)/ml oplossing voor injectie. IMLYGIC
108 plaquevormende eenheden (PFU)/ml oplossing voor injectie. Afleveringsvorm: verpakking met één
injectieflacon met oplossing voor injectie. Farmacotherapeutische groep: Oncolytica en immunomodulantia,
ATC-code: L01XX51 Indicatie: IMLYGIC is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met irresectabel
melanoom, dat regionaal of op afstand gemetastaseerd is (stadium IIIB, IIIC en IVM1a), zonder bot-, hersen-,
long- of andere viscerale ziekte. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van
de hulpstoffen. Patiënten die ernstig immuungecompromitteerd zijn. Bijzondere waarschuwingen en
voorzorgen bij gebruik: Voorheen behandelde patiënten: Gegevens over de werkzaamheid van IMLYGIC in
de huidige tweedelijns- of latere setting zijn beperkt. Immuungecompromitteerde patiënten: IMLYGIC is niet
onderzocht bij immuungecompromitteerde patiënten. Accidentele blootstelling aan IMLYGIC kan overdracht van
IMLYGIC en herpesinfectie tot gevolg hebben. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en nauwe contacten
moeten gedurende de gehele behandelingsperiode en tot 30 dagen na de laatste toediening direct contact met
geïnjecteerde laesies en lichaamsvocht van behandelde patiënten vermijden. Prikaccidenten en terugspatten
tijdens de bereiding en toediening van IMLYGIC zijn gemeld. Patiënten moeten worden aangeraden om
tijdens seksueel contact een latex condoom te gebruiken om mogelijke overdracht van IMLYGIC te voorkomen.
Vrouwen die zwanger kunnen worden moet een effectieve anticonceptiemethode worden aangeraden om
zwangerschap tijdens de behandeling met IMLYGIC te voorkomen. Herpesinfectie bij met IMLYGIC behandelde
patiënten is gemeld. Talimogene laherparepvec is gevoelig voor aciclovir. Cellulitis op de injectieplaats:
Er is melding gemaakt van cellulitis en systemische bacteriële infectie. Zorgvuldige wondverzorging en
voorzorgsmaatregelen tegen infectie worden aanbevolen. Slechte genezing van de injectieplaats werd gemeld.
Immuungemedieerde voorvallen waaronder glomerulonefritis, vasculitis, pneumonitis, verergering van
psoriasis en vitiligo zijn gemeld bij met IMLYGIC behandelde patiënten. Plasmacytoom op de injectieplaats
werd gemeld na toediening van IMLYGIC. Obstructieve luchtwegaandoening werd gemeld na behandeling
6

met IMLYGIC. HSV-1-seronegatieve patiënten: Bij patiënten die bij baseline HSV-1-seronegatief waren werd
een hogere incidentie van pyrexie, koude rillingen en influenza-achtig ziektebeeld gemeld, dan bij patiënten
die bij baseline HSV-1-seropositief waren. Alle patiënten: IMLYGIC bevat sorbitol (E420). Patiënten met
zeldzame erfelijke aandoeningen als fructose-intolerantie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Elke
dosis van 4 ml IMLYGIC bevat ongeveer 30 mg (1,3 mmol) natrium. Patiënten die een natriumarm dieet volgen
dienen hiermee rekening te houden. Traceerbaarheid van IMLYGIC: Om de traceerbaarheid van biologische
geneesmiddelen te verbeteren moeten de handelsnaam en het partijnummer van het toegediende middel
duidelijk in het patiëntendossier worden vastgelegd. Bijwerkingen: Zeer vaak: Perifeer oedeem, hoofdpijn,
hoesten, braken, diarree, obstipatie, misselijkheid, myalgie, artralgie, pijn in extremiteit, influenza-achtig
ziektebeeld, pyrexie, koude rillingen, vermoeidheid, pijn, injectieplaatsreacties. Vaak: cellulitis, orale herpes,
tumorpijn, geïnfecteerde neoplasma, anemie, immuungemedieerde voorvallen, dehydratie, verwardheid,
angst, depressie, duizeligheid, slapeloosheid, oorpijn, tachycardie, diepveneuze trombose, hypertensie, blozen,
inspanningsdyspneu, orofaryngeale pijn, infectie van de bovenste luchtwegen, buikpijn, ongemak in de buik,
vitiligo, huiduitslag, dermatitis, rugpijn, liespijn, malaise, pijn in de oksel, gewichtsafname, wondcomplicatie,
wondsecretie, contusie, procedurepijn. Soms: infectie van de incisieplaats, plasmacytoom op de injectieplaats,
herpeskeratitis, obstructieve luchtwegaandoening. Aflevering en vergoeding: U.R. IMLYGIC wordt nog niet
vergoed. Gebaseerd op SmPC april 2017. Amgen B.V. Minervum 7061, 4817 ZK te Breda, tel. 076-5732500.
Zie voor meer informatie de geregistreerde productinformatie. Deze productinformatie wordt regelmatig
aangepast. Voor de meest recente versie van de productinformatie verwijzen wij u daarom naar de website van
de European Medicines Agency (EMA) www.ema.europa.eu.
▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg
worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via www.lareb.nl of rechtstreeks bij de vergunninghouder op telefoonnummer 076-5732500 of via www.Amgen.nl.
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Programma uitreiking Galenusprijzen
(Prix Galien) 2017 en Minisymposium
15.00 uur	
Ontvangst
15.30 uur	Welkom en inleiding door prof. dr. A.H. Jan Danser, juryvoorzitter Prix Galien Nederland; jurylid
Prix Galien International Award

Minisymposium - “Peptides and proteins are key”
15.35 uur	‘Viral hijacking of receptor proteins’ - prof. dr. Martine J. Smit, hoogleraar Targets and Systems
Biology, Vrije Universiteit Amsterdam, winnaar Galenus Researchprijs 2002
16.00 uur	‘Peptides modulating protein interactions’ - dr. Christian Ottmann, Assoc. prof. Molecular Cell and
Structural Biology, TU Eindhoven
16.25 uur	‘How medicines contribute to progress in society’- Simon Rozendaal, MS, auteur en
wetenschapsredacteur bij weekblad Elsevier
16.50 uur	Galenuslezing - ‘The Dark Side of the Proteasome, and its impact on Cancer Immunotherapy‘- prof.
dr. Albert J. R. Heck, hoogleraar Universiteit Utrecht, lid KNAW, Scientific Director Netherlands
Proteomics Centre en Scientific Director Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences

Uitreiking Galenusprijzen (Prix Galien) 2017
17.20 uur	Motivatie toekenning Galenus Researchprijs (Prix Galien Research Award) 2017 door prof. dr.
A.H. Jan Danser. Gevolgd door de uitreiking van de Prix Galien Research Award 2017 door prof. dr.
Albert J.R. Heck
17.25 uur	Presentatie dr. Mario van der Stelt, winnaar Prix Galien Research Award 2017

17.40 uur

 resentatie kandidaten Galenus Geneesmiddelenprijs (Prix Galien Pharmaceutical Award) 2017
P
en bekendmaking genomineerden en winnaar, door prof. dr. A.H. Jan Danser, gevolgd door de
uitreiking van de Galenus Geneesmiddelenprijs (Prix Galien Pharmaceutical Award) 2017 door
prof. dr. Martine J. Smit

17.50 uur	Presentatie door woordvoerder fabrikant van winnaar Galenus Geneesmiddelenprijs (Prix Galien
Pharmaceutical Award) 2017
18.05 uur

Afsluiting en receptie aangeboden door Stichting Galenusprijs Nederland

Aanmelding via de website www.galenusprijs.nl is verplicht. Toegang gratis!
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Met ENTRESTO® leven patiënten langer en liggen minder vaak
in het ziekenhuis t.o.v. enalapril1,3,*,**

MINDER
ZIEKENHUISOPNAMES
VOOR HARTFALEN T.O.V.
ENALAPRIL1,2

ENTRESTO heeft een vergelijkbaar veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel als dat van enalapril.1,2
Nierfunctiestoornissen, hyperkaliëmie en hoest komen minder voor bij ENTRESTO dan bij enalapril en hypotensie
komt meer voor bij ENTRESTO dan bij enalapril.1,2

0717ENT780422

MINDER
CARDIOVASCULAIRE
STERFTE T.O.V.
ENALAPRIL1,2

