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Bijwerkingen behandelopties bij gelokaliseerd
prostaatcarcinoom vergeleken
Twee recent in JAMA gepubliceerde studies geven meer inzicht in de kortetermijngevolgen van chirurgie, radiotherapie en
active surveillance als behandeling voor vroeg-stadium prostaatcarcinoom. De resultaten van de twee prospectieve studies
die specifiek keken naar patiënt-reported outcome measures (PROM’s) bevestigen grotendeels wat al bekend is over de
bijwerkingenprofielen van de verschillende opties, aldus radiotherapeut prof. dr. L. (Luca) Incrocci (Erasmus MC, Rotterdam) en
uroloog dr. J.P.A. (Jean-Paul) van Basten (CWZ-Santeon, Nijmegen), gevraagd om hun commentaar op de bevindingen.
Radiotherapeut Luca Incrocci benadrukt dat
de informatie die beide studies (zie kader)
hebben geleverd, niet nieuw is. “Deze studies
bevestigen dat bij een prostatectomie de
meest voorkomende complicaties urineverlies
en erectiestoornissen zijn. Terwijl bij radiotherapie met name de kans op endeldarmschade
het grootst is en er uiteraard ook een kans is
op erectiestoornissen. Dat wisten we al, maar
deze data kunnen patiënten wel helpen om
tot een besluit te komen.”
Ook uroloog Jean-Paul van Basten vindt de
uitkomsten niet heel opmerkelijk. “Het is niet
zo verrassend dat actief afwachten de minst
negatieve impact heeft. Je zou nog kunnen
denken dat de onzekerheid die hiermee
gepaard gaat – de kanker zit toch nog in het
lichaam – tot angsten leidt, maar dat komt er
niet echt uit. Ook weten we dat een radicale
prostatectomie een negatieve impact heeft
op seksueel functioneren en op de kans op
urineverlies. Het percentage met incontinentie, in een van studies rond de 15%, vond ik
wel redelijk hoog, temeer omdat een
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S-1 kent lager risico op
hand-voetsyndroom

Brombed
In de vorige editorial schreef ik dat ik opgenomen ben geweest in verband met een
depressie. Het blijft een gekke gewaarwording om als arts plotseling patiënt te zijn. Bij
binnenkomst oogde de kliniek erg vriendelijk.
Niet dat dit onjuist bleek te zijn, maar toch
was alles anders. Vooral de nachten waren
een vreemde beleving. Daar lig je dan, niet
kunnen slapen vanwege spanningen, af en
toe een eenzame schreeuw van iemand die
een paar kamers verderop ligt te detoxen.
En voor het eerst een ziekenhuisbed met
afstandsbediening. Een leuk speeltje voor
eenzame nachten. Maar na een dag of drie zijn
de nachten met niet slapen lang en telkens
had ik het gevoel dat ik een brom in mijn oren
had. Misschien toch een medicatie-effect,
dacht de behandelend psychiater. Gek vond
ik, alleen maar ’s nachts. Ik mocht wel wat
krijgen om in te slapen, maar daarvoor heb
ik vriendelijk bedankt. Gedurende nacht vier
ontdekte ik dat het gebrom toenam als ik met
het bed had lopen ‘spelen’ en dat het geluid

Hyperthermie gecombineerd
met radiotherapie boekt
goede resultaten

bovendien alleen aanwezig was als ik met mijn
oor op het kussen lag. Een speurtocht leidde
mij uiteindelijk naar de elektromotor van de
afstandsbediening van het bed. Stekker eruit
en weg was het gebrom, simpel! Helaas kon
het bed dan niet meer in de meest absurde
standen worden gebracht, maar er werd in
ieder geval geslapen! Ik besprak de bevindingen met de technische dienst, die mij wist te
melden dat dit inderdaad vaker voorkwam bij
dit type bedden en er niets aan te doen was.
Het zij zo. Na een week werd ik overgeplaatst
naar de hotelafdeling met dito voorzieningen
en vanaf dat moment heb ik zalig geslapen.

bed bromde! Ik visualiseerde hoe vaak we
misschien patiënten met Haldol® hadden
bestookt in verband met een delier. “Ja dokter,
ik hoor ’s nachts echt geluiden, maar de verpleegkundige hoorde niets.” Geruststellend
gesprek: “Komt vaak voor hoor bij zieke
patiënten, we geven u een pilletje en dan
gaat het vast beter.” Misschien hadden deze
patiënten ook wel last van een brommend
bed? Ik stel voor dat alle bedden ‘beluisterd’
gaan worden door een ziekenhuisfunctionaris.
Ik meld mij vrijwillig aan. “Daar heb je Dokter
Beeker, de beddenluisteraar….”

Nu ik weer fulltime aan het werk ben, besefte
ik deze week tijdens de visite dat wij exact
dezelfde type bedden gebruiken als in de
kliniek. Verdomd dacht ik, misschien hebben
die ook wel een brommende motor. Prompt
dook ik tijdens de visite op een leeg bed.
Verbijsterd keken mijn collega’s toe. Paniek,
was hij dan toch niet beter? En ja, ook dit
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Gelokaliseerd prostaatcarcinoom
groot deel van de patiënten geopereerd
was in een hoogvolumecentrum met een
DaVinci-robot.”

Op de langere termijn
Wel interessant zijn de uitkomsten over de
kwaliteit van leven op de iets langere termijn,
stelt Incrocci. “De vroege complicaties van
de behandelingen kennen we wel. Maar als
je later in de tijd kijkt, bijvoorbeeld na 36 of
48 maanden, zie je dat de bijwerkingen gaan
afvlakken. Maar als u mij vraagt; gelooft u
dat er geen verschillen meer zijn, is mijn antwoord; nee. De verschillen zijn er, maar hoe
langer je wacht, hoe meer vertroebelende
factoren er komen. Dat blijkt bijvoorbeeld
ook uit het optreden van erectiestoornissen
na een bestraling. Na een periode langer dan
drie jaar is er geen verschil meer bij patiënten
die wel en niet bestraald zijn. Hierbij speelt
mee dat mensen ouder worden, en vaak zijn
de mensen die bestraald worden ook relatief
wat ouder. Dan gaat comorbiditeit een rol
spelen en kan ook de kans op erectiestoornissen toenemen. Ik denk daarom ook dat het
lastig is om op een termijn langer dan drie jaar
te kijken of er nog verschillen zijn tussen bijvoorbeeld opereren en bestralen. Anderzijds
is het wel waar dat sommige specifieke bijwerkingen op de lange termijn voortduren.”
Van Basten vermoedt dat patiënten hun
situatie mogelijk leren accepteren. “Wat we
zien, zeker na een radicale prostatectomie,
is dat men direct na de ingreep een terugval
ervaart, met name wat betreft continentie
en seksueel functioneren. Maar dan zie je
vrij snel weer dat dit herstelt. Na twee jaar
komen patiënten dan kennelijk weer op
hetzelfde punt uit als je kijkt naar kwaliteit
van leven. Ook in de Protect-trial werd in
de loop der tijd een afname gezien in het
verschil in seksueel disfunctioneren tussen
status na radicale prostatectomie en active
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surveillance, waarschijnlijk simpelweg ten
gevolge van het ouder worden.”

Randomiseren
Verder merkt Incrocci op dat de resultaten
van de observationele cohortstudies mogelijk
toch een bias hebben. “Het zijn wel grote aantallen patiënten en het is netjes prospectief
bijgehouden, maar het blijven niet-gerandomiseerde studies. Idealiter zou een antwoord
komen uit bijvoorbeeld een onderzoek waarin
we duizenden patiënten van een bepaalde
stagering randomiseren tussen active surveillance, (inwendig of uitwendig) bestralen
of opereren. Maar dat lijkt praktisch niet
haalbaar.”
Van Basten wijst erop dat de groepen patiënten in de studie niet geheel vergelijkbaar zijn.
“Als je kijkt naar de patiënten die een radicale prostatectomie hadden ondergaan, lijkt
dit oncologisch gezien een wat ‘slechtere’

populatie, ten opzichte van de active surveillancegroep. Daar kun je je iets bij voorstellen.
Vooral bij de laagrisicopatiënten is er een
active surveillancebeleid, de anderen worden
vaker actief behandeld.
Van Basten: “Ook de leeftijd speelt een rol; de
groep behandeld met een radicale prostatectomie is relatief jonger ten opzichte van de
andere behandelgroepen. Als je een patiënt
hebt met een levensbedreigende ziekte,
moet je natuurlijk wel behandelen. En als ze
wat jonger zijn, doen we dit bij voorkeur met
een radicale prostatectomie. Niet omdat radiotherapie slechtere resultaten geeft, maar wel
omdat een mogelijk recidief weer goed kan
worden behandeld met radiotherapie terwijl
dat andersom niet goed gaat. Dat speelt
misschien ook een rol in de afweging om te
komen tot een bepaalde behandeling.”

Eigen cijfers

PROM’s behandelingen vroeg-stadium
prostaatcarcinoom beter in kaart
De studie van Daniel Barocas en collega’s was een observationele cohortstudie van ruim
2.500 patiënten met gelokaliseerd prostaatcarcinoom in vijf Amerikaanse ziekenhuizen
die deelnemen aan het SEER-registry. Zij werden behandeld met een radicale prostatectomie (59,7%), external-beam radiotherapie (EBRT; 23,5%) of ondergingen active surveillance
(16,8%). Na zes maanden, één en drie jaar vulden zij de 26-delige Expanded Prostate
Cancer Index Composite (EPIC)-vragenlijst in.
De resultaten na drie jaar toonden dat chirurgie geassocieerd was met een groter effect
op het optreden van erectiele disfunctie en urine-incontinentie dan EBRT of active surveillance. Ook was de score op het gebied van seksueel functioneren in de chirurgiegroep
na drie jaar lager dan in de EBRT-groep (gemiddeld verschil -11,9 op een schaal van 100).
Verder bleek dat in de active surveillance-groep de kwaliteit van leven tot 12 maanden
follow-up stabiel bleef, maar dat vervolgens urine-incontinentie en problemen op het
gebied van seksueel functioneren toenamen. Na drie jaar follow-up waren er geen significante verschillen in kwaliteit van leven tussen de verschillende groepen.
Ronald Chen en medewerkers maakten voor hun studie gebruik van een groep van 1.141
patiënten die werden behandeld met prostatectomie (41,1%), EBRT (21,8%), active surveillance (27,5%) en brachytherapie (9,6%). Met behulp van de Prostate Cancer Symptom
Indices werd na 3, 12 en 24 maanden de kwaliteit van leven bepaald. Via het berekenen
van propensity scores werden de gevolgen van de diverse behandelopties vervolgens
vergeleken met de effecten van active surveillance.
Hieruit bleek dat ten opzichte van active surveillance, na drie maanden het seksueel functioneren het meest afnam na een radicale prostatectomie (-36,6), maar dat de scores op dit
domein ook verminderden bij EBRT (-13,9) en brachytherapie (-17,1). Daarentegen waren
EBRT en brachytherapie ten opzichte van active surveillance geassocieerd met plasproblemen en een branderig gevoel tijdens het plassen (respectievelijk -11,7 en -20,5). Bij een
radicale prostatectomie was na drie maanden vaker sprake van urine-incontinentie (-33,6).
Verder was het optreden van darmklachten geassocieerd met EBRT (-4,9). Echter, na 24
maanden waren de verschillen op de meeste domeinen niet meer significant verschillend.

De beide artsen benadrukken verder dat in
een ideale situatie patiënten worden voorgelicht over het optreden van bijwerkingen aan
de hand van cijfers afkomstig uit het eigen
ziekenhuis. In de Santeon-ziekenhuizen,
waaronder het CWZ, worden PROMS en een
beperkt aantal medische indicatoren inmiddels verzameld, vertelt Van Basten: “Sinds een
jaar of drie hebben we daar in alle Santeonziekenhuizen een digitaal systeem voor, ook
bedoeld om de uitkomsten van zorg te verbeteren. Omdat het nog maar kortgeleden
begonnen is, kunnen we helaas nog niet
aan patiënten voorhouden wat de gevolgen
zijn van een specifieke behandeling op de
(middel) lange termijn. We hebben nu alleen
retrospectieve langetermijndata.”
Incrocci en collega’s zijn eveneens bezig om
eigen data over bijwerkingen en complicaties
te verzamelen. Incrocci: “Inmiddels zijn er
wel Nederlandse data. De urologen hebben
bijvoorbeeld een databestand met gegevens
over snijvlakken, bloedverlies, recidiefpercentages. Maar ieder ziekenhuis heeft natuurlijk
zijn eigen ervaring. Daarom willen we in het
Prostaatcentrum Zuidwest Nederland, een
samenwerking van het Erasmus MC en het
Franciscus Gasthuis & Vlietland, gaan bijhouden wie voor welke behandeloptie kiest. Dat
willen we in kaart brengen om onze eigen
patiënten volledige informatie te kunnen
bieden.”
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Pijn bij kanker

Voor het verlagen van het risico op borstkanker via lichaamseigen hormonen, is
niet een afname van buikvet het belangrijkste, maar van het totale lichaamsvet.
Dat concluderen onderzoekers van het
UMC Utrecht in Endocrine-Related Cancer.
Epidemioloog Evelyn Monninkhof onderzocht 195 postmenopauzale vrouwen
met overgewicht die in 16 weken
tijd gemiddeld 5-6 kg afvielen en
48 vrouwen die gelijk bleven in gewicht.
Na 16 weken kon er een verband worden
aangetoond tussen een afname van
het totale lichaamsvet en gunstige veranderingen in een aantal biologische
markers voor borstkanker, waaronder
geslachtshormonen en leptine, terwijl
een afname van het buikvet in verband
werd gebracht met een afname van ontstekingsmarkers. Monninkhof: “Onze volgende stap is onderzoeken hoe vrouwen
buikvet en het totale lichaamsvet het
beste kunnen aanpakken. Welke programma’s op het gebied van voeding en
lichaamsbeweging zullen het beste voor
hen werken? Zo kunnen ze het risico op
borstkanker verlagen.”
UMCU, 17 mei 2017

Goedkeuring pembrolizumab
behandeling urotheelcarcinoom
De FDA heeft pembrolizumab goedgekeurd als behandeling voor patiënten
met lokaal gevorderd of gemetastaseerd
urotheelcarcinoom met ziekteprogressie tijdens of na platina-bevattende
chemotherapie of binnen 12 maanden
na neoadjuvante of adjuvante behandeling met platina-bevattende chemotherapie. Het middel werd ook versneld
goedgekeurd voor patiënten met lokaal
gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom die niet in aanmerking komen
voor cisplatine-bevattende chemo
therapie. De goedkeuring is gebaseerd
op de resultaten van de KEYNOTE-045en KEYNOTE-052-studies.
FDA, 19 mei 2017

PET-CT-scan helpt effect
bevacizumab bij DIPG te
voorspellen
Minder dan 10% van de patiëntjes met
diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG)
leeft nog twee jaar na diagnose, omdat
deze tumoren resistent zijn tegen allerlei behandelingen en chemotherapie
vaak niet op de juiste plek aankomt.
Onderzoekers van het VUmc bestudeerden met PET-CT-scans de opname van
zirconium-89-gelabeld bevacizumab in
de tumor. Het is wereldwijd de eerste
keer dat dit is gedaan bij kinderen. De
bevindingen suggereren dat er aanzienlijke heterogeniteit bestaat in de mate
van opname van bevacizumab tussen
patiënten, maar ook binnen tumoren.
Het optimale moment van scannen is
144 uur na de toediening. Deze kennis
kan bijdragen aan het ontwikkelen van
manieren om patiënten te selecteren
bij wie deze behandeling waarschijnlijk
effectief zal zijn.
VUmc, 3 mei 2017
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Fentanyl sublinguaal bij ernstige kankerpijn
Doorbraakpijn bij kanker is waarschijnlijk net zo goed te behandelen met
sublinguale fentanyl als met parenterale morfine. Dat suggereert een publicatie in
Journal of Clinical Oncology. Patiënten blijken hierbij de voorkeur te geven aan de
sublinguale toediening.
Het gebruik van parenterale morfine werd
lang beschouwd als de gouden standaard
voor de behandeling van doorbraakpijn bij
kanker. En ook subcutane injecties morfine
(SCM) bleken effectief bij de behandeling van
ernstige pijn bij kanker. Ze zijn veilig bevonden
en zorgen voor een snelle vermindering van de
pijn. Sublinguale tabletten fentanyl (FST) zijn

vanwege de eenvoudigere en patiëntvriendelijkere manier van toediening wellicht een
nuttig alternatief. Er was echter tot nu toe geen
directe vergelijkende studie naar FST versus
SCM gedaan. Italiaanse onderzoekers probeerden daarom in eerste instantie non-inferioriteit
aan te tonen tussen FST en SCM, gedurende de
eerste 30 minuten na toediening.
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Pijnintensiteit
In totaal werden in de dubbelblinde trial 114
patiënten met ernstige doorbraakpijn bij
kanker willekeurig toegewezen naar ofwel
100 mg FST (n = 58) of 5 mg SCM (n = 56). De
gemiddelde pijnintensiteit (PI) werd beoordeeld op basis van een numerieke schaal
van 0 tot 10; 10, 20 en 30 minuten na de
behandeling.

Bij voorkeur
Voor de behandeling was de PI in beide
groepen gemiddeld 7,5. Gemiddelde PI’s
waren 10, 20 en 30 minuten na de behandeling respectievelijk 5,0 en 4,5 voor FST en
SCM. Patiënten die FST ontvingen bleken
verder vaker een tweede dosis na 30 minuten
te gebruiken dan de patiënten die SCM ontvingen (51 versus 37%, risicoverschil -13%;
95%-BI -30 tot 3%). Beide behandelingen
werden goed verdragen, toch gaf 93% van
de patiënten de voorkeur aan de sublinguale
toedieningsvorm.
Zecca E, Brunelli C, Centurioni F, et al. Fentanyl sub
lingual tablets versus subcutaneous morphine for the
management of severe cancer pain episodes in patients
receiving opioid treatment: a double-blind, randomized,
noninferiority trial. J Clin Oncol. 2017;35:759-65.
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Mw. drs. M. Bedaf, wetenschapsjournalist

Tijd in minuten
Figuur. Pijnreductie in de eerste 60 minuten na toediening (FST versus SCM).
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veiligheid zijn niet vastgesteld bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar. Ouderen: Er wordt geen specifieke dosisaanpassing aanbevolen voor het gebruik van cabazitaxel bij ouderen. Patiënten met leverfunctiestoornissen: Cabazitaxel mag niet worden toegediend aan patiënten met een ernstige vorm van leverfunctiestoornis (totale bilirubine ≥3 x
ULN). Als de behandeling wordt overwogen bij patiënten met een matig ernstige vorm dan wel met een lichte vorm van leverfunctiestoornis (totale bilirubine >1 tot ≤1,5 x ULN] of ASAT >1,5 x ULN), moet de dosis cabazitaxel worden verlaagd tot respectievelijk 15 mg/m2 en 20 mg/m2. De toediening van cabazitaxel aan patiënten met een lichte
vorm van leverfunctiestoornis moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren en met een strikte controle van de veiligheid. Patiënten met nierfunctiestoornissen: Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met nierfunctiestoornissen die geen hemodialyse nodig hebben. Patiënten met terminaal nierlijden (creatinineklaring CLCR <15 ml/min/1,73
m2), dienen met voorzichtigheid behandeld te worden en zorgvuldig opgevolgd tijdens de behandeling. Doseringsaanpassingen tijdens behandeling: De dosering dient tijdens de behandeling te worden aangepast bij optreden van langdurige neutropenie ≥ graad 3 (langer dan 1 week) ondanks aangepaste medicatie waaronder G-CSF, febriele
neutropenie of neutropenische infectie, diarree ≥ graad 3 of persistente diarree ondanks aangepaste medicatie, incl vocht- en elektrolytensubstitutie, en/of perifere neuropathie ≥ graad 2. Stel de behandeling uit tot het aantal neutrofielen >1500 cellen/mm³ bedraagt of tot verbetering of verdwijning van de bijwerkingen, verlaag daarna de dosis
cabazitaxel van 25 mg/m² naar 20 mg/m². Staak de behandeling met JEVTANA als de patiënt deze reactie(s) blijft vertonen bij een dosis van 20 mg/m². Gelijktijdig gebruik van sterke inductoren of sterke remmers van CYP3A dient te worden vermeden. Indien gelijktijdige toediening van een sterke CYP3A-remmer echter nodig is, moet voor
cabazitaxel een dosisvermindering van 25% overwogen worden. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor cabazitaxel, andere taxanen of polysorbaat 80 of voor één van de andere hulpstoffen van dit product. Aantal neutrofielen minder dan 1500 cellen/mm3. Ernstige vorm van leverfunctiestoornis (totale bilirubine ≥3 x ULN). Gelijktijdige
toediening van het gele koorts vaccin. Waarschuwingen: Overgevoeligheidsreacties: Vereisen onmiddellijke beëindiging, passende behandeling en geen herbehandeling. Beenmerg suppressie: Beenmerg suppressie kan voorkomen, wat zich manifesteert als neutropenie, trombocytopenie of pancytopenie. Neutropenie: Neutropenie is de
meest frequent optredende hematologische bijwerking en kan reductie van de dosis vereisen. Frequente bepalingen van het totale aantal bloedcellen zijn vereist, in ieder geval vóór iedere toediening. G-CSF kan profylactisch gegeven worden om de kans op hematologische toxiciteit te verkleinen. Gastro-intestinale reacties: Klachten van diarree,
misselijkheid en braken vereisen adequate interventie met antidiarrhoica, anti-emetica en/of rehydratie-middelen en zo nodig dosismodificatie. Neuropathie: Persisterende perifere neuropathie (graad ≥2) vereist een dosisverlaging. Anemie: Hemoglobine en hematocriet moeten gecontroleerd worden vóór behandeling met Jevtana® en als patiënten
klachten of symptomen van anemie of bloedverlies vertonen. Voorzichtigheid is aanbevolen bij patiënten met een hemoglobinegehalte <10 g/dl. Nierinsufficiëntie: De water- en elektrolytenhuishouding dient tijdens de behandeling intensief te worden gemonitord; bij elke achteruitgang van de nierfunctie naar nierinsufficiëntie ≥ graad 3 volgens
CTCAE versie 4.0 dient de behandeling te worden beëindigd. Ademhalingsstelselaandoeningen: Interstitiële pneumonie/ pneumonitis en interstitiële longziekte zijn gemeld, mogelijk met fatale afloop. Indien zich nieuwe longsymptomen voordoen of indien bestaande longsymptomen verergeren, wordt aanbevolen om de behandeling met cabazitaxel
te onderbreken. Patiënten dienen nauwkeurig te worden opgevolgd, onderzocht en behandeld te worden. Hartritmestoornissen zijn waargenomen bij toepassing van Jevtana®. Leverfunctiestoornissen: Jevtana® is gecontra-indiceerd bij patiënten met een ernstige vorm van leverfunctiestoornis (totale bilirubine > 3 x ULN). Bij patiënten met een matig
ernstige vorm (totale bilirubine >1,5 tot ≤ 3,0 x ULN) dan wel met een lichte vorm van leverfunctiestoornis (totale bilirubine >1 tot ≤1,5 x ULN] of ASAT >1,5 x ULN), moet de dosis cabazitaxel worden verlaagd tot respectievelijk 15 mg/m2 en 20 mg/m2. Interacties: Toepassing van Jevtana® gelijktijdig met krachtige remmers of inductoren van
cytochroom CYP3A4 en met OATP1B1 substraten dient te worden vermeden. Indien gelijktijdige toediening met een sterke CYP3A-remmer niet vermeden kan worden, moet nauwlettende controle op toxiciteit en een dosisvermindering van cabazitaxel worden overwogen. Vaccinatie met een levend verzwakt vaccin dient vermeden te worden bij
patiënten die cabazitaxel krijgen. Vruchtbaarheid: Vanwege de potentiële effecten op de mannelijke gameten en de potentiële blootstelling via het sperma kan een effect op de vruchtbaarheid bij de man niet worden uitgesloten. Mannen die behandeld worden met Jevtana® dienen doeltreffende anticonceptie te gebruiken gedurende de
gehele behandeling en worden geadviseerd om dit voort te zetten tot en met 6 maanden na de laatste dosis Jevtana®. Verder dienen mannen die behandeld worden met Jevtana® tijdens de gehele behandeling te voorkomen dat hun ejaculaat
in contact komt met een andere persoon. Het inwinnen van advies over het conserveren van sperma vóór de behandeling wordt geadviseerd. Bijwerkingen: De meest frequent voorkomende bijwerkingen in alle graden waren anemie (97,3%),
leukopenie (95,6%), neutropenie (93,5%), trombocytopenie (47,4%) en diarree (46,6%). Hematologie: De meest frequent optredende bijwerking (graad ≥3) was neutropenie al dan niet gecompliceerd met koorts en/of infectie. Diarree: Ernstige
klachten van diarree (graad ≥3) zijn waargenomen. Hartaandoeningen: Aritmieën bij toepassing van Jevtana® zijn gemeld. Zie voor een volledig overzicht van bijwerkingen de samenvatting van de productkenmerken. Verpakking: Jevtana®
60 mg concentraat en oplosmiddel voor infusie omvat 1 injectieflacon met 1,5 ml (nominaal volume) concentraat en 1 injectieflacon met 4,5 ml (nominaal volume) oplosmiddel (EU/1/11/676/001). Aflevering: U.R. Jevtana® 60 mg concentraat
en oplosmiddel voor infusie wordt volledig vergoed. Voor prijzen zie de Z-index taxe.
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Totaal lichaamsvet grotere risico
factor voor borstkanker dan buikvet

Pijnintensiteit

Korte berichten

Deze informatie is het laatst herzien in april 2016. Voor meer informatie zie de geregistreerde productinformatie.
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Verkorte samenvatting van de productkenmerken van MabThera® bij de behandeling
van non-hodgkinlymfoom en chronische lymfatische leukemie
Samenstelling: MabThera (rituximab) is beschikbaar als intraveneuze toediening (100 mg/10ml
en 500 mg/50ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie) of als subcutane
injectie (1400 mg oplossing voor subcutane injectie). Werking: Rituximab is een chimerisch
muis/humaan monoklonaal antilichaam dat specifiek bindt aan CD20, voorkomend op pre-Ben volwassen B-cellen, en medieert daarmee cellysis. Indicaties*: MabThera i.v. en s.c. zijn
geïndiceerd voor: nog niet eerder behandelde patiënten met stadium III-IV folliculair lymfoom
in combinatie met chemotherapie; onderhoudstherapie voor patiënten met folliculair lymfoom
die reageren op inductietherapie; in combinatie met CHOP (R-CHOP) voor de behandeling van
patiënten met CD20-positief diffuus grootcellig B-cel non-hodgkinlymfoom (NHL). MabThera i.v.
is tevens geïndiceerd voor: de behandeling van patiënten met stadium III-IV folliculair lymfoom,
chemoresistent of met een tweede of volgend recidief na chemotherapie; voor de behandeling
van patiënten met onbehandelde en recidiverende/refractaire chronische lymfatische leukemie
(CLL) in combinatie met chemotherapie. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor het
werkzame bestanddeel, voor één van de hulpstoffen, voor muriene eiwitten of hyaluronidase
(bij MabThera s.c.). Actieve, ernstige infecties. Ernstig immuungecompromitteerde patiënten.
Waarschuwingen: Het gebruik van MabThera zou geassocieerd kunnen worden met een
verhoogd risico op progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML). Patiënten moeten
regelmatig worden gecontroleerd op nieuwe of verslechterde neurologische symptomen
of signalen die mogelijk op PML kunnen wijzen. MabThera wordt in verband gebracht met
infusiegerelateerde reacties. Ernstig ‘cytokine release syndrome’ kan binnen 1 à 2 uur na het
begin van de eerste infusie optreden en kan samengaan met tumorlysis-syndroom. Patiënten
met een hoge tumorlast of met ≥ 25 x 109/l circulerende tumorcellen hebben een hoger risico
op een ernstig ‘cytokine release syndrome’ en moeten nauwgezet gevolgd worden tijdens
de eerste infusie. Hypotensie kan optreden tijdens de infusie. Patiënten met een cardiale
aandoening in de anamnese en/of cardiotoxische chemotherapie moeten nauwgezet gevolgd
worden. Voorzichtigheid moet worden betracht bij patiënten met een laag aantal neutrofielen
en/of bloedplaatjes. Ernstige infecties, waaronder met fatale afloop, kunnen optreden. Artsen
moeten voorzichtig zijn bij de overweging MabThera te gebruiken bij patiënten met een
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voorgeschiedenis van terugkerende of chronische infecties, of met onderliggende aandoeningen
die patiënten mogelijk vatbaar maken voor ernstige infecties. Hepatitis B-reactivatie is gemeld,
waaronder plotseling optredende hepatitis met fatale afloop, vooral bij patiënten die blootgesteld
waren aan cytotoxische chemotherapie. Het screenen op hepatitis B-virus voorafgaand aan de
start van de behandeling moet plaatsvinden bij alle patiënten. De veiligheid van immunisatie met
levende virale vaccins, volgend op de behandeling met MabThera, is niet onderzocht bij NHL- en
CLL-patiënten en wordt daarom niet aanbevolen. Patiënten behandeld met MabThera kunnen
niet-levende vaccinaties krijgen. De responssnelheid op deze vaccins kan echter verminderd
zijn. Ernstige huidreacties zijn gemeld, zoals toxische epidermale necrolyse (lyell-syndroom) en
stevens-johnsonsyndroom, waarvan sommige met een fatale afloop. Vrouwen in de vruchtbare
leeftijd moeten effectieve contraceptie toepassen tijdens en gedurende 12 maanden na de
behandeling. Niet toedienen aan zwangere vrouwen tenzij het mogelijke voordeel opweegt
tegen het potentiële risico. Vrouwen mogen geen borstvoeding geven tijdens en gedurende
12 maanden na de behandeling. Bijwerkingen: Het veiligheidsprofiel van MabThera s.c. is
vergelijkbaar met dat van MabThera i.v. met uitzondering van lokale reacties op de injectieplaats,
waaronder pijn, zwelling, verharding, bloeding, erytheem, pruritus en huiduitslag. De meest
frequent waargenomen bijwerkingen waren infusiegerelateerde reacties (inclusief cytokine
release syndroom/tumorlysis-syndroom), infecties (bacteriële en virale infecties, bronchitis)
en cardiovasculaire bijwerkingen. Andere ernstige bijwerkingen zijn hepatitis B-reactivatie
en PML. Andere zeer vaak voorkomende bijwerkingen zijn neutropenie, leukopenie, febriele
neutropenie, trombocytopenie, angio-oedeem, misselijkheid, pruritus, uitslag, alopecia, koorts,
rillingen, asthenie, hoofdpijn en verlaagde IgG-spiegels. Afleverstatus: U.R. Op verstrekking van
dit geneesmiddel bestaat aanspraak krachtens de zorgverzekeringswet. Bezoek onze website
www.roche.nl voor de uitgebreide en meest recente productinformatie. Beroepsbeoefenaren in
de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Neem voor het
melden van bijwerkingen en/of voor medische informatie contact op met Roche Nederland B.V.,
Beneluxlaan 2a, 3446 GR Woerden, 0348-438171. Datum: 09/2016 (v2.1).
*MabThera is ook geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met ernstige actieve
reumatoïde artritis en voor de inductie van remissie bij volwassen patiënten met ernstige, actieve
GPA en MPA. Raadpleeg voor deze indicaties de volledige productinformatie.

Hyperthermie + radiotherapie

Kort tijdsinterval tussen radiotherapie en hyperthermie leidt tot drie keer hogere vijfjaarsoverleving

Hyperthermie gecombineerd met radiotherapie
boekt goede resultaten
Bij hyperthermie wordt de tumor gedurende een uur verwarmd tot 40-42,5°C. Al
sinds begin 1980 wordt de techniek toegepast en is momenteel op drie plaatsen
in Nederland beschikbaar voor patiënten, te weten in het AMC (Amsterdam),
Erasmus MC (Rotterdam) en Instituut Verbeeten (Tilburg). Een van de effecten van
hyperthermie is een betere doorbloeding, waardoor bijvoorbeeld chemotherapie
dieper in de tumor kan treden of radiotherapie effectiever wordt door verhoogde
aanwezigheid van zuurstof. Om de DNA-schade te repareren, hebben tumorcellen
veel DNA-herstelmechanismen beschikbaar. Hyperthermie kan een belangrijke
DNA-herstelroute tijdelijk blokkeren, waardoor de effecten van radiotherapie en
chemotherapie significant worden versterkt.
Op 24 maart 2017 promoveerde Arlene Leonie
Oei op haar onderzoek naar de effecten van
hyperthermie, het optimaliseren van behandelschema’s en mogelijkheden in multimodaliteiten. Een van de hoofdstukken uit haar
proefschrift wordt hier toegelicht.

Hyperthermie effectiever indien kort
na radiotherapie
Bij sommige stadia van het cervixcarcinoom
bestaat de huidige behandeling uit locoregio
nale radiotherapie in combinatie met cisplatinum-bevattende chemotherapie (chemoradiatie). Bij contra-indicaties voor cisplatinum,
kan er worden gekozen voor een combinatie
van radiotherapie met hyperthermie (thermo
radiatie). De radiotherapie duurt ongeveer vijf
weken, dagelijkse bestraling, en voor thermoradiatie wordt eenmaal per week hyperthermie gegeven in aansluiting op de bestraling.
Een belangrijke vraag is hoe belangrijk het
tijdsinterval tussen de bestraling en de
hyperthermie is voor het versterkende effect
van hyperthermie. Deze vraag hebben wij
kunnen beantwoorden aan de hand van biologisch onderzoek. Kort na de bestraling zijn
er veel DNA-breuken; binnen 2 uur is echter
bijna alle DNA-schade al gerepareerd. Het is
daarom alleen zinvol om de DNA-herstelroute

met hyperthermie te blokkeren indien dit
kort na bestraling plaatsvindt. Dit resultaat
werd bevestigd in een retrospectieve studie,
waarbij patiënten geïncludeerd werden die
behandeld waren tussen januari 1999 en
januari 2014. Onze resultaten tonen aan dat
een kort tijdsinterval (≤ 79,2 min.) tussen
radiotherapie en hyperthermie leidt tot drie
keer hogere vijfjaarsoverleving in vergelijking
met een lang tijdsinterval.1

Toepassing van deze resultaten in de
kliniek
Onze klinische data laten het belang zien van
de korte tijdsintervallen. Bij de klinische studies
die eerder werden gedaan was echter sprake

tussen de huidige standaard behandeling,
chemoradiatie met thermoradiatie – kunnen
worden bijgesteld. Indien het tijdsinterval
tussen radiotherapie en hyperthermie optimaal

Het is alleen zinvol om de DNA-herstelroute
met hyperthermie te blokkeren indien dit
kort na bestraling plaatsvindt
van zeer uiteenlopende tijdsintervallen en
deze gaven dus geen optimaal effect van de
hyperthermie. Dat betekent dat de conclusies
van studies als de RADCHOC-trial2 - waarin
geen verschil in overleving werd gevonden

was geweest, waren de resultaten van thermo
radiatie mogelijk beter geweest dan die van
de chemoradiatie, waarbij hyperthermie veel
minder bijwerkingen geeft op de lange termijn
dan cisplatinum-bevattende chemotherapie.

Samengevat
Thermoradiatie geeft, indien in een optimaal
schema toegepast, mogelijk betere uitkomsten dan chemoradiatie.
Dit onderzoek werd ondersteund door KWF
Kankerbestrijding.
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ASCO Annual Meeting 2017
Van 2 tot en met 6 juni vond in Chicago het jaarlijkse congres van de American
Society of Clinical Oncology (ASCO) plaats. Hieronder vindt u een selectie van
het belangrijkste congresnieuws. Een uitgebreider overzicht is beschikbaar op
www.medidact.com.
Drie maanden adjuvante
chemotherapie bij colonkanker
Een gecombineerde analyse van zes klinische
studies met meer dan 12.800 patiënten met
colonkanker stadium III, laat zien dat drie
maanden adjuvante chemotherapie bijna net
zo effectief is als zes maanden chemotherapie. De kortere behandeling gaat gepaard
met minder bijwerkingen, vooral minder
neurotoxiciteit.
Doel van het onderzoek, dat bekend staat
onder de naam IDEA Collaboration, was om
na te gaan of drie maanden adjuvante chemotherapie met FOLFOX of CAPOX even effectief
is als zes maanden. Het primaire eindpunt was

het percentage ziektevrije overleving (DFS) na
drie jaar. Er bleek maar een klein verschil te
zijn in 3-jaars DFS: 74,6 vs. 75,5% (HR 1,07; 3
vs. 6 maanden behandeling). Het verschil was
het kleinst in de subgroep die FOLFOX kreeg
in vergelijking met de CAPOX-subgroep.
Voor de subgroep met een laag risico op
basis van aantal aangedane lymfeklieren (1-3)
en geen doorgroei door de darmwand, circa
60% van de totale onderzoekspopulatie, was
het verschil kleiner dan in de totale populatie:
83,1 vs. 83,3%.
Een belangrijk verschil tussen drie en zes
maanden behandeling was er wel op het
vlak van de veiligheid, in het bijzonder de

neurotoxiciteit ten gevolge van de oxaliplatine-component. Zenuwbeschadiging van
graad 2 of meer in de vorm van een doof
gevoel of tintelingen in handen en voeten
kwam aanzienlijk minder frequent voor in de
groep die drie maanden behandeld was versus
zes maanden: 15 vs. 45% met FOLFOX en 17 vs.
48% met CAPOX. De onderzoekers verwachten dat drie maanden chemotherapie op basis
van deze uitkomsten de nieuwe standaard zal
worden voor de laagrisicopatiënten (#LBA1).

Positieve resultaten van eerste fase
III-studie met PARP-remming bij
borstkanker
De resultaten van de eerste van vier fase IIIstudies met een PARP-remmer bij borstkanker,
in dit geval met olaparib in de OlympiADstudie, zijn veelbelovend. In vergelijking met
standaard chemotherapie gaf olaparib een

significante verbetering van de PFS en de
kwaliteit van leven.
Dit gerandomiseerde onderzoek omvat 302
vrouwen met een BRCA-mutatie in de kiembaan en HER2-negatieve gemetastaseerde
borstkanker, al dan niet hormoonreceptorpositief. Alle vrouwen hadden maximaal
twee lijnen chemotherapie voor gemetastaseerde borstkanker gehad. Patiënten werden
gerandomiseerd naar olaparib, 300 mg oraal
bid, of chemotherapie naar keuze van de
behandelaar met capecitabine, vinorelbine
of eribuline als optie. Na een mediane follow-up van ongeveer 14 maanden was de
PFS significant langer in de olaparib-groep
dan in de groep met chemotherapie: 7,0 vs. 4,2
maanden (HR 0,58; p = 0,0009). Ook de tijd tot
tweede progressie was significant langer met
olaparib (HR 0,57). Het responspercentage was
59,9 vs. 28,8% (olaparib vs. chemotherapie).
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Op het gebied van de veiligheid pakte olaparib ook gunstiger uit dan chemotherapie met
misselijkheid en anemie als meest voorkomende bijwerkingen van olaparib. Ernstige
bijwerkingen (graad 3 of hoger) traden op bij
36,6 resp. 50,5% van de patiënten. Slechts 5%
van de patiënten moest de behandeling met
olaparib stoppen wegens bijwerkingen. De
verandering ten opzichte van baseline van de
Global health-related quality of life over alle
tijdspunten was in het voordeel van olaparib.
Eerste auteur van het abstract, dr. Mark Robson,
denkt dat olaparib het beste een plaats kan
krijgen vroeg in de behandeling van gemetastaseerde borstkanker omdat het de kwaliteit
van leven helpt handhaven en de mogelijkheid
biedt de inzet van intraveneuze chemotherapie
uit te stellen. PARP-remmers zijn niet geregistreerd voor borstkanker (#LBA4).

Eerstelijns abiraterone plus hormoon
therapie bij prostaatcarcinoom
Twee studies tonen een overtuigend voordeel
van het toevoegen van abiraterone plus prednison aan androgeendeprivatietherapie (ADT)
bij mannen met nieuw-gediagnosticeerd
gemetastaseerd prostaatcarcinoom. Zowel in
de LATITUDE-trial als in de STAMEDE-studie
werd een ongeveer 40% lager risico op overlijden gezien ten opzichte van alleen ADT.
In de fase III LATITUDE-trial met bijna 1.200
patiënten met nieuw-gediagnosticeerd
gemetastaseerd prostaatcarcinoom werden
enkel hoogrisicopatiënten geïncludeerd.
Deelnemers moesten ten minste twee van
drie risicofactoren hebben: een Gleasonscore van acht of hoger, drie of meer botmetastasen of drie of meer viscerale metastasen.
Vervolgens werden de patiënten behandeld
met ofwel abiraterone/prednison plus ADT of
enkel met ADT.
Na een mediane follow-up van 30,4 maanden
werd een 38% lager risico op overlijden gezien
in de abiraterone-groep. De mediane overleving was in de placebogroep 34,7 maanden en

Langere overleving bij monitoring
symptomen via internet
Een gerandomiseerd onderzoek waarbij de
helft van een groep patiënten via het internet
zelf bijwerkingen en symptomen doorgaf en
de andere helft standaard zorg ontving, vond
na zeven jaar follow-up een langere overleving bij de patiënten die online hun symptomen monitorden.
Voor het onderzoek werden tussen september
2007 en januari 2011 766 patiënten met solide
tumoren die met chemotherapie behandeld
waren verdeeld in twee groepen. De ene
groep werd gevraagd om wekelijks via een
tablet zelf 12 veelvoorkomende symptomen
en bijwerkingen te monitoren, terwijl de
andere groep reguliere zorg ontving met
polibezoeken en het advies om te bellen bij
het ontstaan van mogelijk ernstige symptomen. Deelnemers waren patiënten met
onder meer genito-urinaire tumoren, gynaecologische tumoren, mammacarcinoom en
longcarcinoom.
Eerdere resultaten van de studie toonden aan
dat het gebruik van het web-based hulpmiddel gepaard ging met een betere kwaliteit van
leven en minder (spoed)opnames. Ook waren

patiënten die het hulpmiddel gebruikten langer
in staat om chemotherapie te ondergaan.
In Chicago presenteerden de onderzoekers
een analyse van de overleving na een follow-up van zeven jaar, waarin 517 (67%) van
de deelnemers overleden. Zij rapporteerden
dat de mediane overleving de experimentele
arm ongeveer vijf maanden langer is (31,2 vs.
26 maanden, p = 0,03). Ook in een multivariabele analyse bleef het verschil statistisch
significant met een hazard ratio van 0,832 (p
= 0,04). Naar aanleiding van de bevindingen

wordt een grotere studie opgezet waarin een
geüpdatete versie van de web-based tool
wordt onderzocht die ook bruikbaar is op
mobiele telefoons en pc’s (#LBA2).

Immuuntherapie beloftevol bij
behandeling mesothelioom
De eerste resultaten van een fase II-studie
met patiënten met eerder behandeld maligne
mesothelioom laten zien dat immuuntherapie
gepaard gaat met een gunstige disease control
rate na 12 weken. De resultaten zijn beloftevol,

Overweeg start met kuur Xofigo® bij patiënten
progressief op 2e generatie hormoontherapie1,2

was nog niet bereikt in de abiraterone-groep.
Tevens werd een 53% lager risico gezien op
progressie van de ziekte. Wel waren er meer
bijwerkingen in de abiraterone-groep, zoals
een hoge bloeddruk (10 vs. 20%) en lage kaliumwaarden (10,3 vs. 1,3%).
In de multi-arm STAMPEDE-studie werden in
totaal 1.917 nieuw-gediagnosticeerde prostaatkankerpatiënten behandeld met ofwel
abiraterone of standaard ADT. Aan deze studie
namen echter ook patiënten deel zonder
metastasen. Deelnemers werden behandeld
gedurende twee jaar of tot het moment van
ziekteprogressie. Na een follow-up van 40
maanden waren in de ADT-groep 262 mannen
overleden en in de abiraterone-groep 184.
De 3-jaarsoverleving was respectievelijk 76
vs. 83% (hazard ratio 0,63). De kans op treatment-failure daalde met 71%, vertelden de
STAMPEDE-onderzoekers. De resultaten van
beide studies werden gelijktijdig gepubliceerd
in NEJM (#LBA5003).
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Onderzoek vond na
zeven jaar follow-up een
langere overleving bij de
patiënten die online hun
symptomen monitorden

XOFIGO® is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met castratieresistent
prostaatcarcinoom, symptomatische botmetastasen en geen bekende viscerale metastasen3
*

De mediane overlevingswinst van Xofigo® vs placebo in de ALSYMPCA bedraagt 3.6 maanden

Zie voor referenties en productinformatie elders in dit blad.
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• 1e lijn (chemo-fit & niet chemo-fit)
• 2e lijn (post-docetaxel)
bij mCRPC-patiënten met symptomatische
botmetastasen en geen bekende viscerale
metastasen4
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ook gezien het huidige gebrek aan een tweedelijnsbehandeling bij mesothelioom.
Voor de Franse MAPS2-studie werden 125
patiënten met gevorderd mesothelioom
gerandomiseerd. Deelnemers hadden allen
één of twee eerdere behandelingen ondergaan en werden behandeld met nivolumab-monotherapie of met de combinatie van
nivolumab plus ipilimumab tot het moment
van ziekteprogressie. In Chicago presenteerden de onderzoekers de resultaten van de
eerste 108 patiënten in de studie.
Zij meldden dat de disease control rate (responsen plus stabiele ziekte) na 12 weken behandeling in de nivolumab-groep 44% was en in de
combinatiegroep 50%. Objectieve responsen
werden gezien bij 17% in de nivolumab-groep
en bij 26% in de combinatiegroep. Verder bleek
na een mediane follow-up van 10,4 maanden
dat de progressievrije overleving 4 maanden
was in de nivolumab-groep en 5,6 maanden in
de combinatie-arm. De mediane totale overleving was 4 maanden in de nivolumab- en was
nog niet bereikt in de combinatiegroep.
“Mesothelioomcellen creëren als het ware
een micromilieu dat gunstig is voor de tumor,
waarbij zij onder meer het immuunsysteem
ontwijken”, stelde eerste auteur Arnaud
Scherpereel. “Daarom zijn behandelingen
die de immunosuppressieve toestand in het
micromilieu van de tumor tegengaan mogelijk beloftevol bij de behandeling van maligne
mesothelioom” (#LBA8507).

een bescheiden, maar significante verbetering van de invasieve ziektevrije overleving
(IDFS). Dit blijkt uit de eerste analyse van de
APHINITY-trial.
In de studie werden ruim 4800 patiënten
gerandomiseerd naar adjuvante behandeling met 18 weken chemotherapie + trastuzumab en pertuzumab of chemotherapie
+ trastuzumab en placebo. Trastuzumab en
pertuzumab of placebo werden tot 1 jaar
gegeven. Deelnemende vrouwen hadden
klierpositieve of kliernegatieve (pN0) ziekte
en een tumor > 1 cm. Ruim een derde (36%)
had hormoonreceptornegatieve ziekte. IDFSgebeurtenissen traden op bij 7,1% van de
patiënten in de pertuzumabgroep vs. 8,7%
in de placebogroep (HR 0,81; p = 0,045). De
geschatte 3-jaars-IFDS was 94,1% vs. 93,2%.
In de klierpositieve subgroep (63% van alle
patiënten) bedroegen deze percentages
92,0% vs. 90,2% (HR 0,77; p = 0,019), in de
pN0-subgroep 97,5 vs. 98,4%.

De studie leverde geen nieuwe veiligheidssignalen op ten opzichte van eerdere studies. De
incidentie van hartfalen en cardiale dood (0,7%
vs. 0,3%) en van asymptomatische of mild symptomatische LVEF-afname (2,7% vs. 2,8%) was
laag in beide groepen (pertuzumab vs. placebo).
Ernstige diarree (graad 3 of hoger) trad vaker op
met pertuzumab (9,9% vs. 3,7%). De nu gerap-

porteerde resultaten zijn met een follow-up van
drie jaar. De deelnemende patiënten worden
verder vervolgd. Tevens zal onderzoek met
tumorsamples worden gedaan om te proberen
biomarkers te identificeren die aangeven welke
vrouwen het meeste profijt hebben van de toevoeging van pertuzumab (#LBA500)

Toevoeging van pertuzumab als tweede
HER2-blokker aan de adjuvante behandeling van vroege HER2-positieve borstkanker
met trastuzumab en chemotherapie, geeft

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
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Samenstelling: Werkzame stof: radium Ra-223 dichloride (radium-223 dichloride, 1100 kBq/ml, op de referentiedatum overeenkomend met 0,58 ng radium-223). Elke injectieflacon bevat 6 ml oplossing (op de referentiedatum 6,6 MBq
radium-223 dichloride). Hulpstoffen: Water voor injecties, natriumcitraat, natriumchloride, zoutzuur verdund. Indicatie: Behandeling van volwassenen met castratieresistent prostaatcarcinoom, symptomatische botmetastasen en geen bekende
viscerale metastasen. Xofigo dient alleen te worden toegediend door personen die bevoegd zijn om met radioactieve geneesmiddelen te werken binnen een hiertoe aangewezen klinische setting. Contra-indicaties: Er zijn geen contra-indicaties
bekend. Waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Beenmergsuppressie, met name trombocytopenie, neutropenie, leukopenie en pancytopenie, is gemeld. Hematologische evaluatie van patiënten moet uitgevoerd worden bij aanvang
van de behandeling en vóór elke volgende dosis. Indien er binnen 6 weken na de laatste toediening van Xofigo geen herstel van het absolute aantal neutrofielen (ANC) en de hemoglobine is opgetreden, ondanks het ontvangen van standaard
zorg, mag de behandeling met Xofigo alleen worden voortgezet na een zorgvuldige afweging van de voordelen en risico’s. Voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van patiënten met tekenen van verminderde beenmergreserve, bijv. na
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hervat. Bij patiënten die behandeld werden met bisfosfonaten en Xofigo kan een verhoogd risico op de ontwikkeling van osteonecrose van de kaak (ONJ) niet uitgesloten worden. In de fase III-studie zijn gevallen van ONJ gemeld bij 0,67% van
de patiënten (4/600) in de Xofigo-arm in vergelijking met 0,33% van de patiënten (1/301) in de placeboarm. Alle patiënten met ONJ waren echter eerder of gelijktijdig aan bisfosfonaten blootgesteld en hadden eerder chemotherapie gehad.
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Referenties: 1. Mohler JL, et al. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) Prostate Cancer. Version 2.2016. NCCN; 2016:1-108. 2. Mottet N, et al.
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Verkorte samenvatting van de productkenmerken van Herceptin®
Als een patiënt zwanger wordt tijdens het gebruik van Herceptin dan wel binnen 7 maanden na de laatste dosis,
meld deze zwangerschap dan onmiddellijk bij Roche Nederland B.V. 0348-438171.
Gedurende de aan Herceptin blootgestelde zwangerschap en tijdens het eerste levensjaar van de zuigeling zal
om aanvullende informatie worden verzocht. Hiermee is Roche in staat de veiligheid van Herceptin gedurende
zwangerschap beter te begrijpen en de gezondheidsautoriteiten, zorgverleners en patiënten van toepasselijke
informatie te voorzien.
• Gebruik van Herceptin dient tijdens de zwangerschap te worden vermeden, tenzij het potentiële voordeel voor de
moeder opweegt tegen het potentiële risico voor de foetus. Er zijn beperkte data beschikbaar over het gebruik
van Herceptin bij zwangere vrouwen en de veiligheid van gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding is niet
vastgesteld.
• Er zijn geen gegevens beschikbaar over vruchtbaarheid.
• Na het op de markt brengen zijn voorvallen van verminderde groei en/of functie van de nieren van de foetus,
samen met oligohydramnion gemeld bij zwangere vrouwen die behandeld werden met Herceptin, waarvan sommige waren geassocieerd met fatale pulmonale hypoplasie van de foetus.
• Voorafgaand aan de start van de behandeling met Herceptin dient de zwangerschapsstatus te worden gecontroleerd. Vrouwen die zwanger kunnen worden dienen adequate anticonceptie te gebruiken tijdens de behandeling
met Herceptin en tot 7 maanden na de laatste dosis.
• Controleer patiënten die zwanger zijn geworden tijdens het gebruik van Herceptin of binnen 7 maanden na de
laatste dosis nauwkeurig op oligohydramnion.
• Het is niet bekend of Herceptin bij mensen wordt uitgescheiden in de moedermelk. Omdat humaan IgG1 wordt
uitgescheiden in de moedermelk en omdat de mogelijke schadelijkheid voor de zuigeling onbekend is, dienen
vrouwen geen borstvoeding te geven tijdens de behandeling met Herceptin en gedurende 7 maanden na de
laatste dosis.
Werking en samenstelling: Herceptin (trastuzumab) is een recombinant gehumaniseerd IgG1 monoklonaal
antilichaam tegen de humane epidermale groeifactor receptor-2 (HER2) en is verkrijgbaar als poeder voor
concentraat voor oplossing voor infusie (150 mg, i.v.-formulering) en als oplossing voor injectie (600 mg/5
ml, s.c.-formulering). Indicatie: Herceptin is geïndiceerd bij volwassen patiënten. i.v.- en s.c.-formulering:
HER2-positieve vroege borstkanker: · na operatie, chemotherapie (neoadjuvant of adjuvant) en radiotherapie
(mits van toepassing). · na adjuvante chemotherapie met doxorubicine en cyclofosfamide, in combinatie
met paclitaxel of docetaxel. · in combinatie met adjuvante chemotherapie met docetaxel en carboplatine; in
combinatie met neoadjuvante chemotherapie gevolgd door adjuvante behandeling met Herceptin, voor lokaal
gevorderde (inclusief inflammatoire) ziekte of tumoren > 2 cm in diameter. HER2-positieve gemetastaseerde
borstkanker: · als monotherapie voor behandeling van patiënten die voor hun gemetastaseerde ziekte
zijn behandeld met ten minste twee chemotherapie-schema’s, als voorafgaande therapie ten minste een
antracyclinederivaat en een taxaan hebben omvat, tenzij patiënten niet geschikt zijn voor deze behandelingen.
Ook moeten hormoonreceptor-positieve patiënten niet (meer) reageren op hormoontherapie tenzij patiënten
niet geschikt zijn voor deze behandeling. · in combinatie met paclitaxel voor behandeling van patiënten die
voor hun gemetastaseerde ziekte niet zijn behandeld met chemotherapie en voor wie een antracyclinederivaat
niet geschikt is. · in combinatie met docetaxel voor behandeling van patiënten die voor hun gemetastaseerde
ziekte niet zijn behandeld met chemotherapie. · in combinatie met een aromataseremmer voor behandeling
van postmenopauzale patiënten met hormoonreceptor-positieve gemetastaseerde borstkanker, die niet eerder

8 kuren capecitabine gegeven als adjuvante
behandeling na radicale resectie van galwegkanker verbetert de totale overleving met 15
maanden in vergelijking met observatie (ITT).
Dit is de belangrijkste uitkomst van de Britse

8 kuren capecitabine als adjuvante behandeling
na radicale resectie van galwegkanker
verbetert de totale overleving

Dubbele HER2-blokkade verbetert
uitkomst adjuvante behandeling
vroege borstkanker
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Meer dan 1 jaar overlevingswinst
met adjuvant capecitabine bij
galwegkanker
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behandeld zijn met trastuzumab. i.v.-formulering: HER2-positief gemetastaseerd adenocarcinoom van de
maag of de gastro-oesofageale overgang: · in combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en cisplatine als
eerstelijnsbehandeling. Contra-indicaties: patiënten met bekende overgevoeligheid voor trastuzumab, muriene
eiwitten, hyaluronidase (alleen s.c.-formulering) of een van de hulpstoffen. Patiënten met ernstige dyspnoe
in rust te wijten aan complicaties ten gevolge van een voortgeschreden maligniteit of bij wie aanvullende
zuurstoftoediening is vereist. Waarschuwingen: Om de traceerbaarheid te verbeteren moeten de handelsnaam
en het chargenummer van het toegediende product duidelijk worden vermeld in het patiëntendossier. Hartfalen is
waargenomen bij patiënten die Herceptin kregen (met of zonder paclitaxel of docetaxel), vooral na antracyclinebevattende chemotherapie. Indien mogelijk moet antracycline-behandeling worden vermeden tot 7 maanden
na het stoppen van de behandeling met Herceptin. Alle patiënten moeten voorafgaand aan de behandeling
een cardiaal onderzoek ondergaan met inbegrip van anamnese en lichamelijk onderzoek, ECG, echocardiogram
of een MUGA-scan of MRI, vooral als zij eerder zijn blootgesteld aan een antracycline en cyclofosfamide.
Voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van patiënten met een verhoogd risico op cardiale disfunctie
(bijvoorbeeld hypertensie, een voorgeschiedenis van problemen met de kransslagader(en), congestief hartfalen,
LVEF van < 55%, oudere leeftijd). Herceptin en antracyclinen mogen niet gelijktijdig gegeven worden tijdens de
adjuvante behandeling en bij de behandeling van gemetastaseerde borstkanker. Cardiologisch onderzoek, zoals
uitgevoerd voorafgaand aan de behandeling, moet tijdens de behandeling iedere 3 maanden herhaald worden
en iedere 6 maanden na het staken van de behandeling tot 24 maanden na de laatste toediening. Bij patiënten
die antracycline-bevattende chemotherapie krijgen, wordt verdere controle aanbevolen. Bij patiënten met vroege
borstkanker die in aanmerking komen voor een neoadjuvante-adjuvante behandeling, mag Herceptin alleen
gelijktijdig met antracyclinen worden gebruikt bij chemotherapie-naïeve patiënten en alleen met laag gedoseerde
antracyclineregimes. In dit geval mag er na de operatie geen aanvullende cytotoxische chemotherapie worden
gegeven. Toedieningsgerelateerde reacties kunnen optreden bij de Herceptin s.c.. Pre-medicatie kan gebruikt
worden om het risico op toedieningsgerelateerde reacties te verminderen. Ernstige pulmonale voorvallen zijn
gemeld bij het gebruik van Herceptin i.v. en zijn in enkele gevallen fataal geweest en kunnen optreden als een
onderdeel van een infusiegerelateerde reactie of met een vertraging optreden. Risicofactoren die zijn gerelateerd
aan interstitiële longziekte bestaan uit voorafgaande of gelijktijdige behandeling met andere anti-neoplastische
behandelingen zoals taxanen, gemcitabine, vinorelbine en radiotherapie. Bijwerkingen: de meest ernstige
en/of meest voorkomende bijwerkingen (bij i.v. en s.c.) zijn cardiale aandoeningen, toedieningsgerelateerde
reacties, hematotoxiciteit (in het bijzonder neutropenie), infecties en pulmonale bijwerkingen. Zeer vaak:
infectie, nasofaryngitis, febriele neutropenie, anemie, neutropenie, leukopenie, trombocytopenie, gewichtsverlies,
anorexia, slapeloosheid, tremor, duizeligheid, hoofdpijn, paraesthesie, dysgeusie, conjunctivitis, toegenomen
lacrimatie, verlaagde of verhoogde bloeddruk, onregelmatige hartslag, palpitaties, cardiaal fibrilleren, verminderde
ejectiefractie, opvliegers, piepende ademhaling, dyspneu, hoest, epistaxis, rinorroe, diarree, braken, misselijkheid,
gezwollen lippen, buikpijn, dyspepsie, obstipatie, stomatitis, erytheem, uitslag, zwelling van het gezicht, alopecia,
nagelaandoening, palmoplantaire erythrodysesthesie, artralgie, verkrampte spieren, myalgie, asthenie, pijn op
de borst, rillingen, vermoeidheid, griepachtige symptomen, infusiegerelateerde reactie, pijn pyrexie, mucosale
ontsteking en perifeer oedeem. Het veiligheidsprofiel van Herceptin s.c was in het algemeen gelijk aan dat
van Herceptin i.v. met uitzondering van infecties met of zonder neutropenie, cardiale disfunctie, post-operatieve
wondinfecties, toedieningsgerelateerde reacties en hypertensie. Afleverstatus: U.R. Op verstrekking van dit
geneesmiddel bestaat aanspraak krachtens de zorgverzekeringswet. Bezoek onze website www.roche.nl voor de
uitgebreide en meest recente productinformatie. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle
vermoedelijke bijwerkingen te melden. Neem voor het melden van bijwerkingen en/of voor medische informatie
contact op met Roche Nederland B.V., Beneluxlaan 2a, 3446 GR Woerden, 0348-438171. Datumv: 09/2016 (v7.1).

BILCAP-studie. De onderzoekers pleiten voor
capecitabine als standaardbehandeling in
deze setting.
Galwegkanker is een aandoening met een
relatief slechte prognose die in de meeste
gevallen niet operabel is. Van de patiënten
die succesvol geopereerd kunnen worden,
overleeft slechts circa 10% 5 jaar of langer. De
BILCAP-studie is de eerste gerandomiseerde
studie van flinke omvang naar de effectiviteit
van adjuvante behandeling van patiënten
met galweg- of galblaaskanker. 447 patiënten
werden gerandomiseerd naar behandeling
met capecitabine of observatie. Uitvoering
van de trial nam 10 jaar in beslag.
De mediane overleving in de capecitabine-groep bedroeg 51 maanden en in de
observatiegroep 36 maanden (HR 0,80; p =
0,097), een statistisch niet-significant verschil.
In de per-protocolpopulatie van 430 patiënten
was het effect van capecitabine op de totale
overleving wel significant: mediaan 53 vs. 36
maanden; HR 0,75; p = 0,028. De mate waarin
graad 3/4-toxiciteit optrad, was minder dan
vooraf verwacht werd. De meest prominente
bijwerking van capecitabine was het gebruikelijke hand-voetsyndroom.
In vervolgonderzoek zullen de in BILCAP
verzamelde tumorsamples genetisch geanalyseerd worden om te zien of er aanknopingspunten zijn voor toekomstige doelgerichte
behandeling van dit type patiënten. De
auteurs werken al aan een subgroepanalyse
van BILCAP die het wellicht mogelijk maakt
om vast te stellen welke type patiënt het
meeste baat heeft bij adjuvante chemotherapie (#4006).

Alectinib duidelijk effectiever dan
crizotinib bij eerstelijnsbehandeling
ALK-positief NSCLC
Behandeling met de nieuwe generatie ALKremmer alectinib in plaats van met crizotinib,
leidt bij niet eerder behandelde patiënten met
ALK-positief NSCLC tot een 53% lager risico
op progressie van de ziekte of overlijden. De
mediane progressievrije overleving was ongeveer 15 maanden langer in de alectinib-groep,
aldus onderzoekers tijdens het ASCO-congres.
De openlabel fase-III ALEX-trial randomiseerde
303 ALK-positieve, stadium IIIB-IV NSCLCpatiënten in 2 groepen die werden behandeld
met crizotinib of alectinib (600 mg BID). Alle
deelnemers waren niet eerder systemisch
behandeld voor hun ziekte. Het primaire eindpunt van de studie is de door de onderzoekers
vastgestelde progressievrije overleving.
In Chicago meldden de onderzoekers dat
de eerste analyse van de resultaten laat zien
dat het risico op progressie of overlijden
in de alectinib-groep 53% lager was dan in
de crizotinib-groep (HR 0,47, p < 0,0001).
Onafhankelijke beoordeelaars van de resultaten stelden vervolgens vast dat de mediane
PFS in de alectinib-groep 25,7 maanden was
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ten opzichte van 10,4 maanden in de crizotinib-groep. Tevens leek alectinib een duidelijk
grotere impact te hebben op hersenmetastasen. Na 12 maanden behandeling werden
hersenmetastasen gevonden bij 9% van de
patiënten in de alectinib-groep en 41% in de
crizotinib-groep. Daarbij ging behandeling
met alectinib relatief gezien met minder bijwerkingen gepaard. Ernstige bijwerkingen
kwamen voor bij respectievelijk 41 en 50% van
de patiënten. Alectinib was effectiever dan crizotinib en heeft een gunstiger bijwerkingenprofiel, concludeerden de ALEX-onderzoekers.
Zij stellen dat de resultaten de keuze voor
alectinib als nieuwe standaardbehandeling
in deze setting ondersteunen (#LBA9008).

Nieuw antilichaam effectief bij
gemetastaseerd colorectaal carcinoom
Een tweevoudig specifiek antilichaam dat
zowel kan binden aan een op darmkankercellen veelvuldig aanwezig antigen als
aan de T-lymfocytreceptor, leverde in fase
Ia/Ib-studies duidelijke aanwijzingen voor
antitumoractiviteit. Het nieuwe antilichaam
heeft de naam CEA CD3 TCB (en RG78902 of
RO6958688) en bindt enerzijds aan het carcino-embryonaal antigeen (CEA) op darmkankercellen en anderzijds aan T-lymfocyt. Door
gelijktijdig aan beide cellen te binden, wordt
de herkenning en vernietiging van tumorcellen door het immuunsysteem bevorderd.
CEA is met een expressie op 95% van darmkankertumoren een veelvoorkomend antigen
bij deze ziekte.
Voor de studie werd het antilichaam toegediend als monotherapie of in combinatie met
de PD-L1-remmer atezolizumab bij al eerder
uitgebreid behandelde patiënten met colorectaal carcinoom met expressie van CEA.
Een partiële respons werd gezien bij 5% van
de met monotherapie behandelde patiënten
en bij 20% van de met combinatietherapie

III-studie, ARCHER 1050, laat nu zien dat dacomitinib als eerstelijnsbehandeling van EGFRpositief NSCLC effectiever is dan gefitinib, een
van de huidige eerstelijnsopties.
Patiënten met nieuw gediagnosticeerde,
stadium IIIB/IV-ziekte met activerende EGFRmutaties werden gerandomiseerd naar
dagelijks oraal gedoseerd dacomitinib 45
mg (n = 227) of gefitinib 250 mg (n = 225).
Hoewel het objectieve responspercentage
in beide armen vergelijkbaar was (75% met
dacomitinib en 72% met gefitinib), was er
een significant verschil van 5,5 maanden in
PFS in het voordeel van dacomitinib (14,7 vs.
9,2 maanden; HR 0,59; p < 0,0001). Ook de responsduur was langer met dacomitinib: 14,8
vs. 8,3 maanden. Er zijn nog onvoldoende
gegevens om een uitspraak te kunnen doen
over de totale overleving. De betere effectiviteit van dacomitinib ging ten koste van meer
bijwerkingen en meer dosisreducties dan
bij gefitinib. De meest voorkomende graad
3-bijwerkingen van dacomitinib waren acne
(13,7%) en diarree (8,4%), Bij gefitinib was de
ALAT-verhoging (8,5%). Dosisreductie wegens
bijwerkingen was bij 60% van de patiënten in
de dacomitinib-groep noodzakelijk.

Volgens eerste auteur Tony Mok wijzen de
uitkomsten van ARCHER 1050 op de mogelijkheid dat dacomitinib een nieuwe eerstelijnsbehandeloptie gaat worden voor patiënten
met EGFR-positief NSCLC. Het middel heeft
weliswaar meer bijwerkingen dan gefitinib,
maar het bijwerkingenprofiel van dacomitinib doet denken aan dat van afatinib. Het is
daarom denkbaar dat dacomitinib als tweedegeneratie EGFR-remmer afatinib gaat volgen.

Afatinib is in zowel Europa als de VS geregistreerd als eerstelijnsbehandeling voor EGFRpositief NSCLC (#LBA9007).

Langdurige overleving met nivolumab
plus ipilimumab bij oesofagus- en
maagcarcinoom
De combinatie van nivolumab (N) en ipilimumab (I) leidt tot duurzame responsen en
een relatief lange overleving van westerse

Herceptin® SC en MabThera® SC
Prettig en Efficiënt
1,2

3,4

ARCHER 1050 laat zien
dat dacomitinib als
eerstelijnsbehandeling
van EGFR-positief
NSCLC effectiever
is dan gefitinib

Dacomitinib effectiever dan gefitinib
bij EGFR-positief NSCLC
Dacomitinib is een nieuwe EGFR-tyrosine
kinaseremmer die in eerder onderzoek klinisch
actief is gebleken bij NSCLC met activerende
EGFR-mutaties. Een gerandomiseerde fase
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behandelde patiënten. Verder werd stabiele
ziekte gezien bij respectievelijk 11% en 50%
van de patiënten. Een FDG-PET-scan na 4 tot
6 weken toonde verder metabolische partiële
responsen bij respectievelijk 28 en 60% van
de patiënten.
Bijwerkingen van de behandeling bestonden
onder meer uit koorts (56,3%), infusiereacties
(50%) en diarree (40%). De meest voorkomende bijwerkingen van graad 3 of hoger
waren infusiereacties (16,3%) en diarree (5%).
Bijwerkingen konden echter veelal succesvol
worden behandeld, meldden de onderzoekers. De resultaten laten zien dat het stimuleren van de immuunrespons tegen kanker met
nieuwe middelen een effectieve antitumorrespons oplevert bij gemetastaseerd colorectaal
carcinoom, aldus de onderzoekers (#3002).

Herceptin SC is geïndiceerd als monotherapie of in combinatie met andere geneesmiddelen voor de
behandeling van volwassenen met HER2-positieve borstkanker. MabThera SC is geïndiceerd voor
volwassenen bij non-Hodgekinlymfoom (NHL): - nog niet eerder behandelde patiënten met stadium III-IV
folliculair lymfoom (FL) (inductietherapie). - als onderhoudstherapie voor FL patiënten die reageren op
inductietherapie. - patiënten met CD20-positief diffuus grootcellig B-cel NHL.
Voor de volledige indicatieteksten en de verkorte productinformaties van beide producten: zie elders in deze uitgave.
Referenties: 1. Rummel M, Kim TM, Aversa F, et al. Ann Oncol. (2017) 28 (4): 836-842 2. Pivot X et al. Ann Oncol 2014;25: 1979–1987.
3. Papadimitriou K, et al. The socio-economical impact of intravenous (IV) versus subcutaneous (SC) administration of trastuzumab: future
prospectives. Facts, Views & Vision in ObGyn. 2015;7(3). 4. Mihajlović et al. Microcosting Study of Rituximab Subcutaneous Injection
Versus Intravenous Infusion. Clinical Therapeutics, June 2017, e-publication ahead of print (http://authors.elsevier.com/sd/article/
S0149291817306409)

Darmkankerchirurgie
patiënten met een carcinoom van de oesofagus, de maag of de overgang tussen beide
organen. Dit zijn de belangrijkste conclusies
van een update van de CheckMate 032-studie.
CheckMate 032 is een fase I/II-studie waarin
eerder activiteit van N, al dan niet in combinatie met I is gezien bij patiënten met gevorderde ziekte. De huidige update betreft 160
sterk voorbehandelde patiënten van wie 79%
minstens twee eerdere behandelingen had
gehad. Patiënten kregen een van volgende
behandelingen: N 3 mg/kg iedere twee
weken (N3), N 1 mg/kg plus I 3 mg/kg iedere
drie weken (N1I3), of N 3 mg/kg plus I 1 mg/kg
iedere drie weken (N3I1). 24% van de patiënten had een tumor met PD-L1-expressie ≥ 1%.
Op het primaire eindpunt, het objectieve
responspercentage, waren de uitkomsten
als volgt: N3, 12%; N1I3, 24%; N3I1, 8%. Bij
patiënten met PD-L1-expressie ≥ 1% lagen de
percentages hoger met resp. 19, 40 en 23%.

De mediane responsduur in de N3- en de N1I3groep bedroeg resp. 7,1 en 7,9 maanden.
De mediane overleving was het langst in de
N1I3-groep (6,9 maanden), gevolgd door de
N3-groep (6,2 maanden) en de N3I1-groep
(4,8 maanden) met een 12-maandsoverleving
van resp. 35, 39 en 24% en een 24-maandsoverleving van resp. 22, 22 en 0%. Graad
3/4-gerelateerde bijwerkingen bij ≥ 10%
van de patiënten in een van de armen waren
diarree (2-14%), ALAT-verhoging (3-14%) en
ASAT-verhoging (2-10%) met de hoogste incidentie telkens in de N1I3-groep (#4014)

Durvalumab voor gevorderde
blaaskanker
Onlangs heeft de PD-L1-blokker durvalumab
versnelde FDA-goedkeuring gekregen voor
de behandeling van gevorderd urotheliaal
carcinoom na eerdere behandeling met platina-bevattende chemotherapie of chirurgie.

Op de ASCO Annual Meeting presenteerde
een internationale onderzoeksgroep een
update van de fase I/II-studie die de basis
vormde voor deze goedkeuring.
In de betreffende studie werd durvalumab, 10
mg/kg iedere twee weken, gegeven aan 191
patiënten met stadium 4-ziekte en progressie
op of na voorafgaande behandeling. 182 patiënten hadden minimaal twee lijnen platina-bevattende therapie gehad. De geüpdatete resultaten geven een objectief responspercentage
te zien van 17,8% met een complete respons
(CR) bij 3,7%, waarbij de mediane responsduur
na een mediane follow-up van 5,8 maanden
nog niet was bereikt. De mediane PFS en OS
bedroegen resp. 1,5 en 18,2 maanden met een
1-jaarsoverleving van 55%. In de subgroep van
98 patiënten met hoge PD-L1-expressie (≥ 25%
van de tumor- of immuuncellen positief) had
27,6% een tumorrespons met een CR bij 4,1%.
In de subgroep van 79 patiënten met lage of

afwezige PD-L1-expressie lagen deze percentages op resp. 5,1 en 2,5%.
De frequentie van graad 3/4-gerelateerde
bijwerkingen was opmerkelijk laag: 6,8%.
Immuungemedieerde bijwerkingen van
graad 3/4 traden op bij slechts vier patiënten
en twee patiënten trokken zich uit de studie
terug vanwege immuungemedieerde bijwerkingen, één met acuut nierfalen en één met
auto-immuunhepatitis.
Het is niet duidelijk of de fabrikant Europese
registratie voor durvalamab bij urotheliaal
carcinoom gaat aanvragen. Een andere PD1/
PD-L1-checkpointremmer, de PD1-blokker
nivolumab, heeft afgelopen april een positief
advies van de CHMP gekregen voor Europese
registratie als monotherapie bij gevorderd
urotheliaal carcinoom (#4525).
Dr. M. Lobbezoo en drs. T. van Venrooij,
wetenschapsjournalisten

DNA-methylering als vroegtijdige marker van respons en overleving bij
gemetastaseerd mammacarcinoom
Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat methylering van een bepaalde
genenset een sterke voorspeller is voor de overleving van vrouwen met
gemetastaseerd mammacarcinoom.
Het aantal behandelingsopties voor vrouwen
met gemetastaseerd mammacarcinoom
is groeiende. In de praktijk kan het echter
maanden duren voordat bekend is of de
gekozen behandeling effectief is. Het identificeren van nauwkeurige moleculaire markers in
het bloed zou het evalueren van een eventueel therapeutisch voordeel aanzienlijk verbeteren, waardoor bijwerkingen van ineffectieve
behandelingen en kosten zouden verminderen en tegelijkertijd klinische uitkomsten
zouden verbeteren.

Tien genen
Epigenetische veranderingen gemonitord in
bloed kunnen de behandeling van mammacarcinoom mogelijk verbeteren. De ‘TBCRC
005 Prospective Biomarker Study’ werd uitgevoerd om de mogelijkheden van een nieuw
panel celvrij DNA-methyleringsmarker te
bestuderen. Doel: het met behulp van een
nieuwe kwantitatieve multiplexanalyse (cMethDNA) voorspellen van de overlevingskansen bij gemetastaseerd mammacarcinoom.
In de studie, die werd gefinancierd door onder
andere de Breast Cancer Research Foundation,

werden 10 genen getest in tweevoudige
serummonsters van 141 vrouwen; op baseline, in week 4 en bij eerste restadiëring. Op
basis van 6 van de 10 geteste genen werd
een cumulatieve methyleringsindex (CMI)
gegenereerd, waarna associaties tussen de
CMI en progressievrije overleving (PFS), totale
overleving (OS) en ziektestatus bij eerste restadiëring werden bepaald.

een slechtere PFS (HR 1,79; 95%-BI 1,23 tot
2,60; p = 0,002) en OS (HR 1,75; 95%-BI 1,21
tot 2,54; p = 0,003). Een toename van de CMI
op baseline tot week 4 was eveneens geassocieerd met een slechtere PFS (p < 0,001) en
progressieve ziekte bij eerste restadiering (p
< 0,001). De CMI in week 4 bleek een sterke
voorspeller van de PFS, zelfs in aanwezigheid
van circulerende tumorcellen (p = 0,004).

Overleving

Visvanathan K, Fackler MS, Zhang Z et al. Monitoring of
serum DNA methylation as an early independent marker
of response and survival in metastatic breast cancer:
TBCRC 005 Prospective Biomarker Study. J Clin Oncol.
2017;35:751-8.

De mediane PFS en OS bleken korter bij
vrouwen met een hoge CMI (PFS 2,1 maanden,
OS 12,3 maanden) dan bij vrouwen met een
lage CMI (PFS 5,8 maanden, OS 21,7 maanden).
In multivariabele modellen bleek een hoge
CMI in week 4 onafhankelijk geassocieerd met

Mw. drs. M. Bedaf, wetenschapsjournalist

De verhouding tussen kwaliteit en kosten in darmkankerchirurgie
Nederland staat qua gezondheidssysteem sinds 2008 onafgebroken op nummer
één in de European Health Consumer Index, een index gericht op het vergelijken
van Europese gezondheidszorgsystemen.1 De keerzijde van de medaille is dat het
Nederlandse systeem ook wordt gezien als een van de duurste van Europa. Om
te bepalen waar en/of welke zorg doelmatig wordt uitgevoerd, is het bijhouden
en analyseren van betrouwbare sturingsinformatie essentieel. Dit is ook een
van de pijlers binnen Value-Based Health Care, waar gekeken wordt naar het
optimaliseren van ‘uitkomsten voor de patiënt die er toe doen’ afgezet tegen ‘zo
laag mogelijke kosten’. 2
Dutch Value-Based Healthcare studie
De Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
is opgericht met als doel kwaliteit van zorg
transparant te maken, te vergelijken en te ver-

omtrent colorectale ingrepen beter werden
nageleefd en dat postoperatieve complicaties
en mortaliteit daalden. Om naast de klinische
uitkomsten ook te kijken naar de financiële

De business case toonde dat deelname
resulteert in een kostenbesparing van
80.393 euro per ziekenhuis in drie jaar tijd
beteren. In 2009 startte de eerste registratie
gericht op patiënten die werden geopereerd
aan een colorectaal carcinoom, de Dutch
Surgical Colorectal Audit (DSCA). 3 In de eerste
jaren na implementatie van deze registratie werd duidelijk dat landelijke richtlijnen

gevolgen, hebben wij de Dutch Value-Based
Healthcare studie opgericht. Hierbij hebben
wij voor 29 Nederlandse ziekenhuizen de uitkomsten van de DSCA gekoppeld aan kostprijsgegevens die aangeleverd werden door
een gespecialiseerde zorgconsultant.4

Johannes Govaert promoveerde op 6 april aan de Universiteit Leiden. Zijn tweelingbroer
Klaas Govaert (links) promoveerde op dezelfde dag in Utrecht
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Darmkankerchirurgie
Kwaliteitsverbetering en kostenreductie
De DVBHC-studie liet zien dat in drie jaar tijd
(2010-2012) de klinische uitkomsten in de deelnemende ziekenhuizen verbeterden (reductie
van 20% in mortaliteit en 29% in gecompliceerd beloop) en dat de kosten in dezelfde
periode met 9% afnamen (van 14.237 euro
naar 13.145 euro per patiënt). Ziekenhuizen
die het percentage ernstige postoperatieve
complicaties niet konden verminderen (n = 7),

onderscheid wordt gemaakt tussen verschillen in zorgzwaarte tussen zorginstellingen.
Het huidige declaratiesysteem maakt geen
onderscheid tussen hoog- dan wel laag-
risicosubgroepen. Dit kan ertoe leiden dat
bepaalde zorginstellingen, bijvoorbeeld een
zelfstandig behandelcentrum, kunnen besluiten alleen patiënten met een laag risico te
opereren; in dit scenario worden hoog-risico
patiënten doorverwezen naar bijvoorbeeld

Selectie aan de poort veroorzaakt
verschillen waarop het huidige
beloningssysteem niet is ingericht
waren in deze periode 390 euro per patiënt
duurder uit. Ziekenhuizen die het percentage
ernstige complicaties zagen afnemen met
0-10% (n = 12) of meer dan 10% (n = 10) waren
respectievelijk 1.353 euro en 2.158 euro per
patiënt goedkoper uit. Daarnaast zou, indien
alle deelnemende ziekenhuizen zouden presteren als de ‘best practice groep’, er in drie jaar
tijd meer dan 20 miljoen euro kunnen worden
bespaard.5

een tertiair ziekenhuis. Het gevolg is dat de
winstmarge van de betreffende zorginstelling
niet zozeer wordt bepaald door het reduceren van complicaties, maar door selectie aan
de poort. Voor ‘gewone’ ziekenhuizen raakt
selectie aan de poort aan hun professionele
verantwoordelijkheid. Niettemin is patiëntenselectie door de ingestelde volumenormen
voor bijvoorbeeld rectumchirurgie ook in

zekere mate voor deze ziekenhuizen van
toepassing. Op zichzelf is dat geen slechte
ontwikkeling, maar het veroorzaakt verschillen in te behandelen patiëntengroepen per
ziekenhuis, verschillen waarop het huidige
beloningssysteem niet is ingericht.8

Concluderend
Ons onderzoek laat zien dat kosten van medische zorg onherroepelijk verbonden zijn aan
behaalde uitkomsten. Waar ziekenhuizen
zich focussen op kwaliteit worden kosten
bespaard. Daarnaast ondersteunt dit proefschrift dat het gekoppeld rapporteren van klinische en financiële uitkomsten inzicht geeft
waar en op welke manier zorg het beste kan
worden geleverd. Een logisch gevolg is dat
ook overheid en zorgverzekeraar overgaan
tot het belonen van behaalde uitkomsten
hetgeen als een katalysator voor verdere
kwaliteitsverbetering zou moeten werken.

Referenties
1.

Björnberg A. Euro Health Consumer Index 2015. In:
Health Consumer Powerhouse ltd, 2016. 2015.

2.

Porter ME, Lee TH. The Strategy That Will Fix Health
Care. Harvard business review. 2013,91(10).

Business case
Aangezien registratie en verificatie van de
klinische uitkomsten een dure en tijdrovende
bezigheid is, hebben wij ook een business
case beschreven. Hierin zagen we dat ondanks
de tijd en de kosten die gepaard gaan met de
registratie voor de DSCA, deelname resulteert
in een kostenbesparing van 80.393 euro per
ziekenhuis in drie jaar tijd (voor een ziekenhuis met een gemiddelde van 100 colorectale resecties). Bovendien lieten wij in deze
analyse ook de enorme financiële impact van
ernstige complicaties zien: de duurste 5% van
de patiënten was verantwoordelijk voor 23%
van de totale kosten. Daarnaast bedroegen de
additionele kosten van patiënten met complicaties 30% van het totale budget.6

Laparoscopie

Gedifferentieerd belonen
Tot slot zou het huidige declaratiesysteem
aangepast moeten worden naar een op
uitkomsten gericht beloningssysteem.
Aangezien dit niet met een ‘big bang’ dient
te gebeuren, stellen wij als eerste stap een
gedifferentieerde beloning voor, waarbij
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Door klinische uitkomsten te koppelen aan
financiële uitkomsten hebben wij ook inzicht
kunnen geven in de enorme kostenverschillen
tussen verschillende patiënt-risicogroepen en/
of behandelingen. Zo zagen wij bijvoorbeeld
dat voor de chirurgische behandeling van het
coloncarcinoom een laparoscopische benadering kosten bespaart ten opzichte van een
open benadering. Ondanks de hogere kosten
van de operatie zelf, wordt winst gecreëerd
doordat laparoscopie minder postoperatieve
complicaties geeft en leidt tot een kortere
opnameduur. Voor het rectumcarcinoom
zien we juist het tegenovergestelde: een laparoscopische benadering geeft juist hogere
kosten. De verklaring schuilt waarschijnlijk
in het feit dat de dure operatiegerelateerde
kosten voor een laparoscopische benadering
niet worden terugverdiend door de postoperatieve voordelen gezien bij colonchirurgie.
Mogelijk staat het frequent aanleggen van
een stoma bij rectumchirurgie (bijna 80% van
de gevallen) een vroege ontslagdatum, en
daardoor lagere kosten, in de weg.7

Kadcyla is geregistreerd voor patiënten met HER2+ gemetastaseerde
borstkanker, na progressie op een eerstelijnsbehandeling.
Patiënten dienen eerder een taxaan en Herceptin te hebben
ontvangen (afzonderlijk of in combinatie)*.
* Voor de volledige indicatietekst en de verkorte productinformatie: zie elders in deze uitgave.

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie
worden vastgesteld. U wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via www.roche.nl/bijwerkingen
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Van Leersum NJ, et al. The Dutch surgical colorectal
audit. European journal of surgical oncology. Eur J
Surg Oncol. 2013;39:1063-70.
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Govaert JA, et al. Nationwide Outcomes
Measurement in Colorectal Cancer Surgery:
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2015;41:1059-67.

7.

Govaert JA, et al. Multicenter Stratified Comparison
of Hospital Costs Between Laparoscopic and Open
Colorectal Cancer Resections: Influence of Tumor
Location and Operative Risk. Ann Surg. 2016 Sep 8.
[Epub ahead of print]

8.

Govaert JA, et al. Gedifferentieerd belonen: een
instrument naar verdere kwaliteitsverbetering en
kostenreductie in de gezondheidszorg? Ned tijdschr
geneeskd. 2017;61:D945.

Dr. J.A. Govaert

Debulking ovariumcarcinoom

Inschatting uitkomst debulkingchirurgie gevorderd ovariumcarcinoom

Diagnostische laparoscopie van toegevoegde waarde
In Journal of Clinical Oncology verscheen onlangs de uitkomst van een
gerandomiseerde studie naar de waarde van laparoscopie om vooraf te beoordelen
of ovariumkankerpatiënten een succesvolle debulking kunnen ondergaan. De studie
werd verricht binnen het Consortium Verloskunde en Gynaecologie met een ZonMwsubsidie. “Deze procedure zal nu worden opgenomen in de richtlijn en zal hopelijk
snel landelijk worden geïmplementeerd”, aldus eerste auteur van het artikel.
Epitheliale ovariumkanker wordt meestal
vastgesteld in een gevorderd stadium met
metastasen in de buikholte. De vijfjaarsoverlevingskans ligt tussen 25 en 30%. De
standaardbehandeling is primaire debulkingchirurgie om alle tumorlokalisaties te
verwijderen of om een tumorrest kleiner dan
één cm in maximale diameter achter te laten,
waarna vervolgens het restant aan tumorcellen wordt aangepakt met chemotherapie.
Maar er kan ook gestart worden met neoadjuvante chemotherapie gevolgd door een

intervaldebulking na drie kuren. Deze laparotomie is een uitgebreide en langdurige operatie, waarbij uterus, ovaria en omentum, alle
zichtbare metastasen en eventueel organen
worden verwijderd. De hoeveelheid resttumor
die overblijft na operatie is bij ovariumkanker
de belangrijkste voorspeller voor overleving.
Blijft er tumorweefsel achter dat groter is dan
één cm, dan heeft de operatie nauwelijks
effect op overleving. Het is daarom cruciaal
om vóór de buikoperatie in te schatten of dit
gaat lukken, zodat een patiënte niet onnodig

een buikoperatie hoeft te ondergaan. Indien
dit bij een eerste buikoperatie niet lukt, volgt
er na drie kuren chemotherapie meestal nog
een tweede buikoperatie.

Diagnostische laparoscopie
Helaas hebben niet-invasieve methoden
als lichamelijk onderzoek, ultrasonografie,
CT-scans, en moleculaire tumormarkers voor
dit probleem geen oplossing geboden. Vanuit
het Centrum voor Gynaecologische Oncologie
van het AMC is nu in alle acht gynaecologisch-oncologische centra in Nederland
binnen het Consortium Verloskunde en
Gynaecologie in een multicenterstudie
onderzocht of diagnostische laparoscopie
een uitweg kan bieden. Tijdens een dergelijke
laparoscopie wordt een inschatting gemaakt
in hoeverre alle tumoren kunnen worden

verwijderd. Eventueel kunnen er dan ook
biopten worden genomen voor de pathologie.
Circa 200 patiënten werden gerandomiseerd
tussen diagnostische laparoscopie en laparotomie. In de eerst groep onderging vervolgens
62% debulkingchirurgie, bij de laparotomiegroep was dat 94%. Er werd een significant
verschil gevonden. In de laparoscopiegroep
bleven er bij 10% van de patiënten tumoren
met een diameter van meer dan één cm achter
en in de laparotomiegroep was dit 39%. In
de laparoscopiegroep onderging 3% van de
vrouwen zowel primaire als intervaldebulkingchirurgie na chemotherapie, in de laparotomiegroep was dat 28%. Bij vrouwen die gepland
staan voor debulkingchirurgie lijkt laparoscopie dus een geschikte methode om het aantal
onnodige laparotomieën sterk te reduceren.

Commentaar van eerste auteur Marjet Rutten, gynaecologisch-oncoloog in het AMC
“Gebleken is dat CT-scans, maar ook PET-CT en MRI, voor
een dergelijke diagnose niet sensitief genoeg zijn; je kunt
bijvoorbeeld niet zien in hoeverre tumoren vastzitten aan
omliggende structuren. Bovendien worden kleine deposities op het peritoneum doorgaans gemist. Er is onderzocht
of tumormarkers als serum CA125 bruikbaar zouden kunnen
zijn, maar ook dat bleek te weinig sensitief. Het grote voordeel van een kijkoperatie is dat je tumoren direct kunt zien,
behalve wanneer ze diep verscholen zitten tussen de darmen.
Al in 1975 is beschreven dat naarmate de resttumor afneemt,
dit lineair samenhangt met verbeterde overleving. Inmiddels
streeft men ernaar alles weg te halen, maar als dat niet lukt
is het vooral van belang dat er geen tumordeposities achterblijven groter dan één cm. In dat geval wordt de situatie
na drie kuren chemotherapie opnieuw bekeken. Met de
laparoscopie kunnen we goed vaststellen dat zo’n adequate
verwijdering van tumorweefsel zeker niet gaat lukken, bijvoorbeeld omdat het volledig verwijderen van alle tumor
veel te ingrijpend zou zijn. De in deze studie gehanteerde
grens van één cm was trouwens steeds een individuele
inschatting van de operateurs.

uitgevoerd. Er is geen speciale expertise voor nodig, maar
dat geldt wel voor de laparoscopische beoordeling: het is
essentieel dat dit gebeurt door een hierin gespecialiseerde
gynaecologisch oncoloog.
Logistiek kunnen de laparoscopie en laparotomie tegelijk
worden ingepland, met het risico dat er na de laparoscopie
een gat valt in het OK-programma, maar bij een afzonderlijke planning moet je de patiënte twee keer onder narcose
brengen. Bij een zinloze primaire debulking liggen patiënten
nog zeker zes dagen opgenomen in het ziekenhuis, terwijl
zij na een laparoscopie slechts één of twee dagen worden
opgenomen. Qua kosten lijkt de invoering van laparoscopie
op te wegen tegen kosten van onnodige laparotomie. Dat
laatste is geen sinecure: patiënten moeten vaak nog weken
van zo’n ‘open-dicht-procedure’ herstellen en het betekent
uitstel van de chemotherapie, terwijl men hier na een laparoscopie vrijwel direct mee kan beginnen.”
Rutten MJ, Meurs HS van, Vrie R van de, et al. Laparoscopy to predict the
result of primary cytoreductive surgery in patients with advanced ovarian
cancer: a randomized controlled trial. J Clin Oncol. 2017;35:613-21.

Dr. J.H. van Dierendonck, wetenschapsjournalist
Diagnostische laparoscopie is een eenvoudige, weinig
belastende ingreep die binnen een half uur kan worden

Dosisverlaging bij inname tijdens het ontbijt
Door pazopanib in te nemen bij het ontbijt, kan de dosering met een kwart omlaag.
Dat concludeert ziekenhuisapotheker Floor Lubberman (Radboudumc) in haar
onderzoek. Het gevolg? Een landelijke kostenbesparing van zo’n 3 miljoen euro
per jaar, en wellicht meer gebruiksgemak en minder bijwerkingen voor de patiënt.
Pazopanib is geregistreerd voor de behandeling van gevorderde wekedelensarcomen en
gemetastaseerd niercelcarcinoom, en moet
volgens de bijsluiter op de nuchtere maag
worden ingenomen; dat wil zeggen 2 uur
voor of 1 uur na het ontbijt. “Veel patiënten
vinden het lastig dit in hun dagritme in te
plannen. Ik ken patiënten die hun wekker
eerder zetten en daarna weer terug naar bed
gaan”, vertelt Lubberman. “Het middel kent

ook veel gastro-intestinale bijwerkingen, zoals
misselijkheid en diarree. Een dosisverlaging
zou wellicht leiden tot minder bijwerkingen
en bovendien kostenbesparend zijn.”

Bio-equivalentie
Uit het eerste deel van de studie van
Lubberman en haar collega’s kwam naar voren
dat de lagere dosering van 600 mg bij inname
tijdens een typisch Nederlands (‘continentaal’)

ontbijt bio-equivalent is aan de geregistreerde
dosering van 800 mg op de nuchtere maag.
Dat wil zeggen dat de blootstelling gelijk is
en dat de bloedwaarden van 800 mg nuchter
en 600 mg met een ontbijt vergelijkbaar zijn.
Tijdens het onderzoek namen 16 patiënten
eerst twee weken dagelijks de geregistreerde
dosering op de nuchtere maag en vervolgens twee weken de gereduceerde dosering
tijdens het ontbijt. Patiënten waren hiermee
hun eigen controle. Er werd op verschillende
tijdstippen op een dag bloed afgenomen
waarna farmacokinetische curves werden
gemaakt. De bloedwaarden – en hiermee
dus ook de blootstelling – bleken gelijk. “Als

de blootstelling gelijk is, mag je er volgens de
FDA en EMA vanuit gaan dat het effect ook
gelijk is.”

Vetoplosbaarheid
Hoe werkt dat? “Pazopinib is vetoplosbaar
en wordt maar voor een klein deel in het
maag-darmkanaal opgenomen in het bloed.
De rest blijft achter en verdwijnt met de ontlasting”, legt Lubberman uit. “Als we de hoeveelheid die wordt opgenomen in het bloed
kunnen laten toenemen kan de dosering
omlaag, wat resulteert in een reductie van het
deel wat achterblijft in het maag-darmkanaal.
En dat doen we dus door het te combineren
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Korte berichten
Incidentie agressieve melanomen
blijft stijgen
Zaterdag 20 mei 2017 werd voor de vijfde
keer de nationale Huidkankerdag gehouden door de beroepsvereniging van
dermatologen (NVDV), patiëntenverenigingen en andere betrokkenen. Uit cijfers
van de Nederlandse Kankerregistratie
(NKR) blijkt dat het aantal patiënten met
huidkanker de afgelopen 15 jaar sterk is
gestegen. In de meeste gevallen gaat het
om goed te genezen basaalcel- en plaveiselcelcarcinomen. Het aantal patiënten met een melanoom laat echter ook
een sterk opgaande lijn zien. Het aantal
nieuwe gevallen van melanoom is sinds
1990 gestegen van 1.554 naar meer dan
5.887 gevallen in 2015. Deze toename
heeft deels te maken met het stellen
van de diagnose in een vroeger stadium,
hoewel ook het absolute en voor leeftijd gecorrigeerde aantal mensen dat
overlijdt aan een melanoom de afgelopen decennia is toegenomen. Door
deze sterke toename zal huidkanker de
komende jaren een steeds groter beslag
leggen op de gezondheidszorg.
IKNL, 20 mei 2017

Grand Challenge-subsidie DCISonderzoek
Patholoog Jelle Wesseling van het Antoni
van Leeuwenhoek (AvL) is in mei het
onderzoek naar DCIS gestart, waarvoor
hij een subsidie van bijna 18 miljoen
euro kreeg van KWF Kankerbestrijding
en Cancer Research UK (CRUK). De subsidie maakt onderdeel uit van het Grand
Challenge-initiatief van CRUK. Het onderzoeksteam bestaat uit onderzoekers uit
het AvL, de VS en het VK die het samen
mogelijk moeten maken om vooraf te
kunnen voorspellen welke vrouwen met
DCIS wel en welke geen borstkanker
zullen krijgen. Een belangrijk onderdeel
in de Grand Challenge is het onderzoek
dat onlangs is gestart in het AvL waarin
wordt onderzocht of bij een groep
vrouwen met DCIS en een heel laag risico
op borstkanker, behandeling nu al veilig
kan worden vervangen door regelmatige
controles.
AvL, 18 mei 2017

LUMC’ers ontvangen prijs tijdens
ISOLS-congres
Onderzoekers van het LUMC hebben een
prijs ontvangen tijdens het International
symposium of limb salvage (ISOLS), een
wereldwijd congres met als onderwerp
bot- en wekedelensarcomen in de armen
of benen, dat plaatsvond van 10 t/m 12 mei
in Japan. Zowel orthopedisch chirurg
Michiel van de Sande en promovenda
Veroniek van Praag sleepte prijzen in de
wacht. Van de Sande presenteerde zijn
onderzoek, waarin hij een instrument
ontwikkelde dat patiënt en behandelaar
ondersteunt bij de besluitvorming over
de behandeling van een wekedelentumor in een arm of been. Dit onderzoek
is uitgevoerd in samenwerking met
Marta Fiocco van de afdeling Medische
Statistiek en bio-informatica.
LUMC, 18 mei 2017

met voedsel. De ongebruikte pazopinib geeft
mogelijk lokale prikkeling en veroorzaakt
daardoor de gastro-intestinale klachten waar
veel patiënten over klagen.”
Met een ontbijt met een hoger vetpercentage zou de dosis theoretisch nog verder
omlaag kunnen. Dit zou echter betekenen
dat een patiënt iedere dag een gestandaardiseerd FDA-ontbijt – een 2000 kcal-bevattend
‘typisch’ Amerikaans ontbijt met gebakken
aardappelen, gebakken ei, bacon – zou
moeten nuttigen. “Dat is niet realistisch”,
aldus Lubberman. “Een typisch Nederlands
ontbijt wel. Bijvoorbeeld een bakje yoghurt
met muesli of een boterham met kaas of
hagelslag. Deze bevatten allemaal ongeveer
evenveel vet.”

Voorkeur van de patiënt
In het eerste deel van de studie vroegen de
onderzoekers ook naar de voorkeur van de
patiënt. Bijna alle deelnemers wilden het
innemen bij het ontbijt voortzetten. Of dit
louter is vanwege het gebruiksgemak, of dat
de patiënt ook minder bijwerkingen ervaart,
weet Lubberman nog niet. Dit aspect wordt
onderzocht in het tweede deel van de studie,
dat naar alle waarschijnlijkheid eind dit jaar
wordt afgerond. De resultaten van Lubberman
en haar collega’s zijn nog niet gepubliceerd,
maar wel vorig jaar op de ASCO gepresenteerd.1 Begin 2018 zullen de resultaten van de
gehele studie worden gepubliceerd.
Patiënten slikken in het tweede deel een
maand de standaarddosering op de nuchtere
maag en een maand de verlaagde dosering
tijdens het ontbijt (of vice versa) en houden
voor beide periodes een dagboek bij waarin
ze onder meer noteren hoe vaak ze moeten
overgeven, ontlasting hebben, wat voor soort
ontlasting (op basis van de Bristol Stool Chart)
ze hebben. Er wordt een dalspiegel geprikt
en ze vullen een vragenlijst in over hoe tevreden ze zijn over de behandeling. “We willen
hiermee bevestigen wat we eerder al vonden,
en meer te weten komen over bijwerkingen
en verwachtingsmanagement. Ook als de
bijwerkingen gelijk zouden blijven, is het
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Deelnemen?
De studie is een samenwerking tussen onderzoekers van het Radboudumc en het LUMC.
Er doen momenteel ook twee andere ziekenhuizen mee. De studie naar pazopanib loopt
ook in het Deventer Ziekenhuis en het Sint Franciscus Gasthuis, de studie naar abiraterone
ook in het Sint Franciscus Gasthuis. “Als wij van andere artsen vragen krijgen over de
inname van een van beide middelen, dan vragen wij in eerste instantie om mee te werken
aan de studie. Binnen het Radboudumc wordt deze manier van inname ook al toegepast
door patiënten die niet aan de studie meedoen, wij controleren dan altijd de dalspiegel
– dat is een goede maat voor de blootstelling. En als een ziekenhuis geïnteresseerd is in
een van de studies en zij meerdere patiënten behandelen met deze geneesmiddelen, dan
kunnen we het onderzoek ook daar openen. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd
om aan te sluiten.”
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Floor Lubberman via
Floor.Lubberman@radboudumc.nl

qDit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
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Behandeling van volwassen patiënten met een inoperabel of gemetastaseerd melanoom met een BRAF V600-mutatie (voor monotherapie met dabrafenib of monotherapie met trametinib zie de volledige SmPC). Behandeling van volwassen
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op lokale oogbehandeling, moet de behandeling met dabrafenib gestaakt worden totdat de oogontsteking is verdwenen. Pancreatitis is waargenomen; onverklaarbare abdominale pijn moet onmiddellijk onderzocht worden, met meting van de
serumamylase en -lipase. Patiënten moeten nauwkeurig worden gecontroleerd wanneer dabrafenib weer wordt gestart na een aanval van pancreatitis. Bij klachten van longembolie of diepe veneuze trombose, zoals kortademigheid, pijn op de
borst, zwelling van armen of benen, moeten patiënten meteen medische hulp zoeken. Bij levensbedreigende longembolie moet de behandeling met dabrafenib en trametinib permanent worden stopgezet. Behandeling dient met voorzichtigheid
te worden toegepast bij patiënten met risicofactoren voor gastro-intestinale perforatie, zoals een voorgeschiedenis van diverticulitis, metastasen naar het maag-darmkanaal en gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen met een erkend risico
op gastro-intestinale perforatie. Dabrafenib is een substraat voor de metaboliserende enzymen CYP2C8 en CYP3A4. Sterke inductoren van deze enzymen moeten indien mogelijk vermeden worden tijdens de behandeling. Middelen die de
maag-pH verhogen kunnen de biologische beschikbaarheid van dabrafenib verlagen en moeten indien mogelijk vermeden worden. Gelijktijdig gebruik van dabrafenib en warfarine of dabrafenib en digoxine kan resulteren in een verminderde
blootstelling aan respectievelijk warfarine of digoxine. Voorzichtigheid is geboden en extra controle wordt aanbevolen wanneer dabrafenib gelijktijdig met warfarine of digoxine gebruikt wordt en na discontinuatie van dabrafenib. Bijwerkingen
combinatietherapie: Zeer vaak: urineweginfecties, nasofaryngitis, neutropenie, afgenomen eetlust, hoofdpijn, duizeligheid, hypertensie, hemorragie, hoest, buikpijn, constipatie, diarree, nausea, braken, droge huid, pruritus, rash, erytheem,
artralgie, myalgie, pijn in ledemaat, spierspasmen, vermoeidheid, koude rillingen, asthenie, perifeer oedeem, pyrexie, alanineaminotransferase verhoogd, aspartaataminotransferase verhoogd. Vaak: cellulitis, folliculitis, paronychia, pustulaire
rash, plaveiselcelcarcinoom van de huid, papilloom, seborrhoïsche keratose, anemie, trombocytopenie, leukopenie, dehydratie, hyponatriëmie, hypofosfatemie, hyperglykemie, wazig zien, visusstoornis, ejectiefractie afname, hypotensie,
lymfoedeem, dyspneu, pneumonitis, droge mond, stomatitis, acneïforme dermatitis, actinische keratosen, nachtzweten, hyperkeratose, alopecia, palmoplantair erytrodysesthesiesyndroom, huidlaesies, hyperhidrose, panniculitis, fissuren in
de huid, nierfalen, slijmvliesontsteking, influenza-achtige ziekte, gezichtsoedeem, bloed alkalinefosfatase verhoogd, gammaglutamyltransferase verhoogd, bloed creatinefosfokinase verhoogd. Soms: nieuw primair melanoom, acrochordon,
overgevoeligheid, chorioretinopathie, uveïtis, retinaloslating, periorbitaal oedeem, bradycardie, pancreatitis, nefritis. Afleverstatus: UR. Verpakking en Prijs: Zie Z-Index. Vergoeding: Financiering verloopt via add-on. Registratiehouder:
Novartis Europharm Limited. Lokale vertegenwoordiger: Novartis Pharma B.V., Raapopseweg 1, 6824 DP Arnhem. Meer informatie: De volledige productinformatie van Tafinlar en Mekinist kunt u opvragen via 026-3782555 of raadplegen
via www.novartisoncology.nl. Datering verkorte productinformatie combinatietherapie: Maart 2017.
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KEYTRUDA
DE SLEUTEL TOT VERLENGDE
OVERALL SURVIVAL
1,2

Resultaten eerstelijnsstudie1

Resultaten tweedelijnsstudie2

RCT eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd NSCLC met pembrolizumab
vs platinum-bevattend chemotherapie (TPS≥50%): 200 mg Q3W

RCT tweedelijnsbehandeling van gevorderd of gemetastaseerd
NSCLC met pembrolizumab vs docetaxel (TPS≥1%): 2 mg/kg Q3W

KEYNOTE-024 (vanaf 50% PD-L1 expressie):
overall survival (OS), progressievrije overleving
(PFS) en objective response rate (ORR):

KEYNOTE-010 (vanaf 50% PD-L1 expressie):
OS, PFS en overall response rate (ORR):

• Mediane PFS 10,3 maanden vs 6,0 maanden
(HR 0,50; 95% BI, 0,37-0,68; P<0,001)
• 6 maanden OS rate 80,2% vs 72,4%
(HR 0,60; 95% BI, 0,41-0,89; P=0,005)
• ORR 45% vs 28%

• Mediane PFS 5,0 maanden vs 4,1 maanden
(HR 0,59; 95% BI, 0,44-0,78; P=0,0001)
• Mediane OS 14,9 maanden vs 8,2 maanden
(HR 0,54; 95% BI, 0,38-0,77; P=0,0002)
• ORR 30% vs 8%

(pembrolizumab, MSD)

KEYTRUDA als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderd of
gemetastaseerd NSCLC bij volwassenen met tumoren die PD-L1-expressie vertonen met een TPS ≥
1% en die ten minste één eerdere chemotherapie hebben ondergaan. Patiënten met EGFR- of ALKpositieve tumormutaties moeten tevens een hierop gerichte behandeling hebben ondergaan
vóór behandeling met KEYTRUDA.3

Voor de verkorte productinformatie zie elders in dit blad.
Referenties:
1. Reck M, Rodríguez-Abreu D, Robinson AG, et al. Pembrolizumab versus chemotherapy for PDL1–
positive non–small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2016;375(19):1823–1833.
2. Herbst RS, Baas P, Kim D-W, et al. Pembrolizumab versus docetaxel for previously treated, PD-L1
positive, advanced non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-010): a randomised controlled trial.
Lancet. 2016;387(10027):1540–1550.
3. KEYTRUDA [SmPC]. Haarlem, The Netherlands: Merck Sharp & Dohme, B.V.; mei 2017.
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de volledige productinformatie (SPC) alvorens KEYTRUDA voor te schrijven.

KEYTRUDA als monotherapie is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd
niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen met tumoren die PD-L1-expressie vertonen
met een tumour proportion score (TPS) ≥ 50 % zonder EGFR- of ALK-positieve tumormutaties.3

SALTO-studie
vriendelijker voor de patiënt om het middel
op deze manier in te nemen.”

Maatschappelijk relevant
Het initiële doel van het onderzoek van
Lubberman was eigenlijk om te onderzoeken
of inname van een lagere dosering pazopanib tijdens het ontbijt leidt tot minder
bijwerkingen in vergelijking met inname op
de nuchtere maag. Er is echter in de media
veel aandacht voor de kostenbesparing die
het oplevert. “Niet meer dan logisch”, vindt
Lubberman. “Het is voor ons een mooie bijvangst maar kostenbesparing is natuurlijk een
heel maatschappelijk relevant thema, zeker in
deze tijd van dure kankergeneesmiddelen.”
Hoewel bij pazopanib bio-equivalentie is aangetoond, is nog niet iedereen overtuigd van
de aangepaste manier van inname. “Sommige
artsen zijn inderdaad huiverig voor de lagere
dosering. Ze denken dat het antitumorale
effect ook lager is”, vertelt Lubberman. “Toch

mag je ervan uit gaan dat bij bio-equivalentie
de werking gelijk is. Dat stellen ook de FDA en
EMA. Bovendien werkt het ook zo bij generieke middelen. Bio-equivalentie aantonen is
bij deze middelen voldoende.”
Lubberman gaat nu na of dit principe ook
werkt bij abiraterone, geregistreerd voor de
behandeling van gemetastaseerd prostaatcarcinoom. “Abiraterone heeft een nog hogere
vetoplosbaarbaarheid dan pazopanib en we
denken dat de dosering bij inname tijdens het
ontbijt zelfs kan worden gehalveerd. En omdat
het middel op grote schaal wordt gebruikt,
kan dit uiteindelijk een landelijke besparing
van 28 miljoen per jaar opleveren.”

Openstaande vragen
“Dosisverlaging bij inname tijdens het ontbijt
is een principe dat voor ongelooflijk veel
middelen geldt”, vertelt Lubberman. “Om
dit voor elk middel zo uitgebreid te onderzoeken, is ontzettend tijdrovend en eigenlijk

niet haalbaar. Het lijkt mij interessanter om
te kijken hoe we een dosisverlaging zouden
kunnen voorspellen zonder dat we hiervoor
proefpersonen nodig hebben. Verder is niet
bekend hoe het mechanisme nu precies
werkt. Ligt het alleen aan het vetgehalte in
het ontbijt of spelen andere stoffen in het
maag-darmstelsel een rol? Voor zover ik weet
wordt daar geen onderzoek naar gedaan. Wij
houden het nu bij deze twee grote patiëntengroepen, maar over dit soort vragen denken
wij uiteraard wel na.”

moet innemen. Ze pleit daarom in een recent
commentaar in Lancet Oncology voor meer
duidelijkheid hierover in wetenschappelijke
publicaties, en voor het opnemen van het
testen van beide innameregimes in de FDArichtlijnen voor ‘food-effect studies’ bij middelen waarvan wordt gedacht dat de opname
wordt beïnvloed door voedsel.2

1.

Lubberman FJE, Gelderblom H, Jansman F, et al. Food
intervention to make therapy with pazopanib more
patient-friendly and affordable. ASCO 2016, abstract
11040.

Wat Lubberman verder is opgevallen is hoe
slecht dit aspect is onderzocht in de registratiefase. Ze vraagt zich af of dit niet anders kan.
Een ‘high fat meal’ is totaal niet representatief
voor de Nederlandse patiëntenpopulatie, net
als die van veel andere landen. Bovendien
is vaak onduidelijk welk regime er in de fase
III-studies is gevoerd, waardoor het lastig
is resultaten te extrapoleren en te interpreteren op welk tijdstip patiënten het middel

2.

Lubberman FJE, Burger D, van Erp NP. Poorly specified
fasting conditions in clinical research could lead to
treatment failure. Lancet Oncol. 2017;18:571-3.

Referenties

Mw. drs. M. Bedaf, wetenschapsjournalist

S-1 kent lager risico op hand-voetsyndroom
Behandeling met het orale fluoropyrimidine S-1 gaat gepaard met een significant
lagere incidentie van het hand-voetsyndroom (HFS) in vergelijking met capecitabine
in de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd colorectaalcarcinoom (mCRC). De
effectiviteit van beide middelen was vergelijkbaar. Daarom is in deze setting S-1 een
geschikt alternatief voor capecitabine, vindt Robert Jan Kwakman, promovendus bij
de afdeling Medische Oncologie in het AMC, op basis van deze bevindingen van de
SALTO-studie die onlangs in Annals of Oncology verschenen.
Chemotherapie met een fluoropyrimidine als
monotherapie of in combinatie met oxaliplatin en/of irinotecan vormt nog steeds de basis
voor de eerstelijnsbehandeling van mCRC. Er
is vaak een voorkeur voor het orale fluoro
pyrimidine capecitabine ten opzichte van
intraveneus 5-fluorouracil (5-FU) vanwege
het gemak voor de patiënt en – in geval van
monotherapie – vanwege een wat betere
tolerantie.

Prospectief onderzoek bij westerse
patiënten
In eerdere Aziatische onderzoeken bleek S-1
even effectief te zijn als 5-FU en capecitabine
bij mCRC en gepaard te gaan met een lagere
incidentie van HFS dan capecitabine. “HFS
is de meest voorkomende bijwerking van
capecitabine en is vaak een aanleiding voor
dosisreducties of dosisuitstel. Zeker bij oudere

eerstelijnsbehandeling van mCRC-patiënten:
de SALTO-studie.

Minder HFS, meer anorexie
In totaal werden 161 patiënten in 27
Nederlandse centra gerandomiseerd. De
kracht van deze studie is volgens Kwakman
dat niet alleen aan de lokale onderzoekers is
gevraagd om het optreden van HFS te rapporteren, maar dat ook de patiënten hun klachten
in een dagboek hebben bijgehouden.
HFS van iedere ernst, zoals beoordeeld door
de arts, trad op bij 73% in de capecitabine-groep en bij 45% in de S-1-groep (odds
ratio 0,31; p = 0,0005). Daarmee heeft de
studie zijn primaire eindpunt behaald. De
incidentie van ernstig (graad 3) HFS was respectievelijk 21 en 4% (p = 0,003). Naar hun
eigen oordeel had respectievelijk 84 en 58%
van de patiënten klachten van HFS (p = 0,004).

De kracht van deze studie is dat de patiënten ook
hun klachten in een dagboek hebben bijgehouden

R.J. Kwakman, arts-onderzoeker AMC te Amsterdam

de S-1-groep (88 vs. 95%, p = 0,03), wat suggereert dat S-1 in het algemeen beter wordt
getolereerd dan capecitabine. Er waren geen
statistisch significante verschillen in mediane
overlevingscijfers. Dat bevestigt de vergelijkbare effectiviteit zoals eerder ook is gevonden
bij Aziatische patiënten.1

Switch vermindert HFS
patiënten kan HFS de kwaliteit van leven en
zelfredzaamheid verminderen”, legt Kwakman
uit. Het is echter bekend dat Aziatische patiënten een ander bijwerkingenprofiel kunnen
hebben dan westerse patiënten.
Gezien het gebrek aan gegevens over het bijwerkingsprofiel van S-1 bij westerse patiënten is de Dutch Colorectal Cancer Group
(DCCG) onder leiding van prof. dr. Kees Punt,
medisch oncoloog in het AMC, een prospectief gerandomiseerd fase III-onderzoek
gestart naar de incidentie van HFS bij behandeling met S-1 versus capecitabine, al dan
niet gecombineerd met bevacizumab, als
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Daarbij was de mediane tijd tot het ontwikkelen van graad 2 of 3 HFS korter in de capecitabine-groep dan in de S-1-groep (2 versus
3 maanden).
Een andere interessante bevinding was dat
een gelijktijdig gebruik van bevacizumab
leidde tot een hogere incidentie van HFS bij
capecitabine, maar niet bij S-1. De incidentie
van graad 3-anorexie was juist hoger in de S-1groep (3 vs. 13%; p = 0,03). Ook enige vorm
van diarree werd vaker gezien bij S-1 (48 vs.
69%, p = 0,03). Echter, met minder dosisreducties was de relatieve dosisintensiteit hoger in

In een ander onderzoek hebben Kwakman
en collega’s 52 patiënten uit Nederland en
Denemarken die vanwege het HFS waren
geswitcht van capecitabine naar S-1, retro
spectief geëvalueerd.2 “Daarin zagen we dat
indien men switcht van capecitabine naar S-1
vanwege graad 2 of 3-HFS, de klachten bij
94% van de patiënten afnemen”, benoemt de
Amsterdamse onderzoeker. “Bij 56% verdwenen de klachten van HFS zelfs geheel.”

Ook bij cardiale klachten
In een derde studie analyseren Kwakman
c.s. momenteel de switch van capecitabine
naar S-1 bij patiënten met cardiale klachten

bij gebruik van capecitabine. “Dat is een
zeldzamere bijwerking dan HFS, maar wel
ernstiger en het kan soms levensbedreigend
zijn”, vertelt Kwakman. “Die studie moet nog
gepubliceerd worden, maar we hebben sterke
aanwijzingen dat S-1 ook bij die patiënten uitkomst kan bieden.”
S-1 wordt met ingang van 1 mei 2017 in
Nederland vergoed voor patiënten die capecitabine niet goed verdragen als gevolg van
het HFS.

Referenties
1.

Kwakman JJ, Simkens LH, van Rooijen JM, et al.
Randomised phase III trial of S-1 versus capecitabine
in the first-line treatment of metastatic colorectal
cancer: SALTO study by the Dutch Colorectal Cancer
Group. Ann Oncol. 2017 Apr 5.

2.

Kwakman JJ, Baars A, Boot H, et al. Tolerability of the
oral fluoropyrimidine S-1 after capecitabine-induced
hand-foot syndrome-related discontinuation of
capecitabine in western cancer patients. Acta Oncol.
2017;19:1-4.

Drs. D. Dresden, arts/wetenschapsjournalist

Avelumab bij urotheliaal blaascarcinoom

Avelumab toont goede uitkomsten bij
urotheliaal blaascarcinoom
Ook in de fase Ib-expansiestudie bleek de anti-PD-L1 avelumab goed verdragen
te worden en geassocieerd te zijn met duurzame responsen bij patiënten met
refractair gemetastaseerd urotheliaal blaascarcinoom.

uit patiënten met gemetastaseerd urotheliaal blaascarcinoom die zijn gevorderd na op
platina gebaseerde chemotherapie, waarbij
niet vooraf is geselecteerd op PD-L1-expressie.

Resultaten
In totaal werden 44 patiënten behandeld
met avelumab, waarbij de mediane follow-up
16,5 maanden was (interkwartielbereik 15,8
tot 16,7 maanden). De meest voorkomende
behandelingsgerelateerde
bijwerkingen
waren vermoeidheid/asthenie (31,8%), infusie
gerelateerde reacties (20,5%) en misselijkheid
(11,4%). Graad 3 tot 4-behandelingsgerelateerde bijwerkingen, te weten asthenie, ASTelevatie, verhoogd creatinefosfokinase en
verminderde eetlust, deden zich voor bij drie
patiënten (6,8%),

In tegenstelling tot andere anti-PD-L1/
PD-1-antilichamen die zijn goedgekeurd of
in ontwikkeling zijn, induceert avelumab in
vitro lysis van tumorcellen via antilichaamafhankelijke celgemedieerde cytotoxiciteit, iets
wat een additioneel werkingsmechanisme
suggereert.

Expansiecohort
Een grote, internationale, multicohort, fase
I-studie werd uitgevoerd om de veiligheid en
klinische activiteit van avelumab bij patiënten
met refractaire gevorderde solide tumoren te

beoordelen. In het dosisescalatiegedeelte van
de studie bleek intraveneuze toediening van
avelumab om de twee weken veilig en tevens
een voorspelbaar farmacokinetisch profiel te
bewerkstelligen bij doseringen van 20 mg/kg
of minder. De dosis van 10 mg/kg werd geselecteerd voor een fase Ib-expansiestudie met
cohorten met patiënten met verschillende
solide tumoren.

Het bevestigde objectieve responspercentage (ORR) was 18,2% (95%-BI 8,2% tot 32,7%,
waaronder vijf volledige responsen en twee
gedeeltelijke responsen. De mediane duur
van de respons werd niet bereikt (95%-BI
12,1 weken tot niet bereikt) en bij zes patiënten (75,0%) zijn de responsen nog aanwezig,
waaronder vier van de vijf volledige responsen. Van de acht patiënten die reageerden
hadden er zeven PD-L1-positieve tumoren.
De mediane progressievrije overleving was
11,6 weken (95%-BI 6,1 tot 17,4 weken), en de
mediane totale overleving (OS) 13,7 maanden
(95%-BI 8,5 maanden tot niet bereikt), met
een 12 maanden OS-percentage van 54,3%
(95%-BI 37,9% tot 68,1%).
Apolo AB, Infante JR, Balmanoukian A, et al. Avelumab, an
anti-programmed death-ligand 1 antibody, in patients
with refractory metastatic urothelial carcinoma: results
from a multicenter, phase Ib study. J Clin Oncol. 2017 Apr
4:JCO2016716795.

Mw. drs. M. Bedaf, wetenschapsjournalist
In de publicatie in de Journal of Clinical
Oncology beschrijven de onderzoekers de
resultaten van het expansiecohort bestaande

Verkorte samenvatting van de productkenmerken van Kadcyla®
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel
nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U wordt verzocht alle vermoedelijke
bijwerkingen te melden via www.roche.nl/bijwerkingen.
Als een patiënt zwanger wordt tijdens het gebruik van Kadcyla dan wel binnen 7 maanden
na de laatste dosis, meld deze zwangerschap dan onmiddellijk bij Roche Nederland B.V.
0348-438171. Gedurende de aan Kadcyla blootgestelde zwangerschap en tijdens het eerste
levensjaar van de zuigeling zal om aanvullende informatie worden verzocht. Hiermee is
Roche in staat de veiligheid van Kadcyla gedurende zwangerschap beter te begrijpen en de
gezondheidsautoriteiten, zorgverleners en patiënten van toepasselijke informatie te voorzien.
Samenstelling: Kadcyla (trastuzumab-emtansine) 100 mg en 160 mg poeder voor
concentraat voor oplossing voor infusie. Werking: Trastuzumab-emtansine is een
antilichaam-geneesmiddelconjugaat gericht tegen HER2. Het bevat het gehumaniseerde
anti-HER2-IgG1, trastuzumab, covalent gebonden aan de microtubulineremmer DM1
(een maytansinederivaat). Indicatie: Kadcyla is als monotherapie geïndiceerd voor de
behandeling van volwassen patiënten met HER2-positieve, niet-reseceerbare, lokaal
gevorderde of gemetastaseerde borstkanker die eerder trastuzumab en een taxaan,
afzonderlijk of in combinatie, hebben ontvangen. Patiënten moeten eerdere therapie
hebben ontvangen voor lokaal gevorderde of gemetastaseerde ziekte, of een recidief
hebben ontwikkeld tijdens of binnen zes maanden na het voltooien van adjuvante
therapie. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de
hulpstoffen. Waarschuwingen: Geneesmiddelen voor de behandeling van anafylactische
reacties, evenals een nooduitrusting, moeten beschikbaar zijn voor direct gebruik. Om de
traceerbaarheid te verbeteren moeten de handelsnaam en het chargenummer van het
toegediende product duidelijk worden vermeld in het patiëntendossier. Om medicatiefouten
te voorkomen is het belangrijk om het injectieflaconetiket te controleren, om er zeker van te zijn
dat het geneesmiddel Kadcyla (trastuzumab-emtansine) is en niet Herceptin (trastuzumab).

De behandeling permanent staken bij patiënten met interstitiële longziekte (ILD) of
pneumonitis, nodulaire regeneratieve hyperplasie (NRH) van de lever en bij patiënten met
serumtransaminasespiegels > 3X ULN en gelijktijdig totaal bilirubine > 2X ULN. Patiënten
met dyspneu in rust als gevolg van complicaties van een gevorderde maligniteit en
comorbiditeiten kunnen een verhoogd risico lopen op pulmonale voorvallen. Voorzichtigheid
moet worden betracht bij behandeling van patiënten met een verminderde leverfunctie.
De leverfunctie moet vóór elke toediening worden gecontroleerd. Standaardtesten voor
cardiale functie moeten voorafgaand aan de behandeling en met regelmatige tussenpozen
worden uitgevoerd, omdat patiënten die behandeld worden met trastuzumab-emtansine een
verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van linkerventrikeldisfunctie. Patiënten moeten
zorgvuldig worden gecontroleerd op infusiegerelateerde reacties (IRR’s), vooral tijdens de
eerste infusie. Bij ernstige IRR’s moet de behandeling worden onderbroken of afhankelijk
van de ernst worden gestaakt. Aanbevolen wordt om vóór iedere behandeling het aantal
trombocyten te controleren. Patiënten met trombocytopenie (≤ 100.000/mm3) en patiënten
die worden bewhandeld met stollingsremmers, moeten zorgvuldig worden gecontroleerd
tijdens de behandeling. Bij een trombocytopenie ≥ graad 3 (< 50.000/mm3) moet toediening
worden onderbroken totdat het aantal trombocyten zich heeft hersteld tot graad 1 (≥ 75.000/
mm3). Behandeling moet tijdelijk worden gestaakt bij patiënten met perifere neuropathie van
graad 3 of 4, totdat de symptomen zijn verbeterd tot ≤ graad 2. Patiënten moeten voortdurend
worden gecontroleerd op klachten/symptomen van neurotoxiciteit. Interacties: Gelijktijdig
gebruik van sterke CYP3A4-remmers moet worden vermeden. Bijwerkingen: De meest
voorkomende bijwerkingen (≥ 25%) waren misselijkheid, vermoeidheid en hoofdpijn. De
meest voorkomende bijwerkingen ≥ graad 3 (> 2%) waren trombocytopenie, verhoogde
transaminasespiegels, anemie, neutropenie, vermoeidheid, hypokaliëmie, musculoskeletale
pijn en bloedingen. Afleverstatus: U.R. Op verstrekking van dit geneesmiddel bestaat
aanspraak krachtens de zorgverzekeringswet. Bezoek onze website www.roche.nl voor de
uitgebreide en meest recente productinformatie. Neem voor het melden van bijwerkingen
en/of voor medische informatie contact op met Roche Nederland B.V., Beneluxlaan 2a, 3446
GR Woerden, 0348-438171. Datum: 09/2016 (v4.1).

Korte berichten
Nieuwe indicatie ceritinib
Het Committee for Medicinal Products
for Human Use (CHMP) heeft een positief
advies afgegeven voor aanpassing van
de indicatie voor ceritinib. De indicatie
zal daarmee worden uitgebreid met de
eerstelijnsbehandeling van volwassen
patiënten met anaplastisch-lymfoomkinase (ALK)-positieve gevorderde
niet-kleincellige longkanker (NSCLC). De
volledige indicatie voor ceritinib wordt
daarmee: ‘Als monotherapie voor de
eerstelijnsbehandeling van volwassen
patiënten met ALK-positieve gevorderde NSCLC en als monotherapie voor
de behandeling van volwassen patiënten
met ALK-positieve gevorderde NSCLC
eerder behandeld met crizotinib.’
EMA, 18 mei 2017

Evidence-based behandeling van
angst voor terugkeer van kanker
Omdat een evidence-based behandeling van angst voor terugkeer van kanker
ontbrak, ontwikkelde het Radboudumc
de SWORD-interventie. Deze behandeling
van drie maanden bestaat uit een combinatie van face-to-face gesprekken met
een psycholoog en online therapie-onderdelen, zoals toegang tot een website
en chatgesprekken met de behandelaar.
Volgens promovenda Marieke van de Wal
(Medische Psychologie) zijn de resultaten
veelbelovend: patiënten die zijn behandeld met de SWORD-interventie ervaren
minder angst dan patiënten die deze
behandeling niet hebben gehad en rapporteren daarnaast een betere kwaliteit
van leven. De resultaten waren zowel op
groepsniveau als voor individuele patiënten relevant.
Radboudumc, 12 juni 2017

Slechtere prognose BRCA1/2
Vrouwen met een erfelijke mutatie in het
BRCA1- of BRCA2-gen hebben een sterk
verhoogd risico op borstkanker. Volgens
promovenda Alexandra van den Broek
hebben deze mutaties ook invloed op
de overlevingskans wanneer vrouwen
eenmaal borstkanker hebben. Uit haar
onderzoek bij 6.000 patiënten blijkt dat
vrouwen met de mutatie een slechtere
overlevingskans hebben dan vrouwen
zonder zo’n mutatie. Dat blijkt vooral
te komen door bepaalde ongunstige
kenmerken van de tumoren die bij hen
ontstaan. Vrouwen met een BRCA1/2mutatie blijken ook een grotere kans te
hebben om nogmaals borstkanker te
ontwikkelen, in de andere borst dan waar
de eerste tumor zat. Dit geldt vooral voor
vrouwen die voor het 40e levensjaar voor
het eerst borstkanker kregen. Verder
blijken vrouwen met een BRCA1-mutatie
vaker op latere leeftijd eierstokkanker
te ontwikkelen dan vrouwen zonder
deze mutatie, wat ook een deel van de
slechtere overleving verklaard. Ten slotte
concludeert Van den Broek dat borstsparende chirurgie in principe ook voor
patiënten met een BRCA1/2-mutatie een
goede keuze is.
VUmc, 8 mei 2017
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Borstamputatie bij mammacarcinoom

Minder borstamputaties noodzakelijk bij lobulair mammacarcinoom
Ook chemotherapie na operatie voor lobulair mammacarcinoom is mogelijk minder vaak nodig
Wetenschappelijk onderzoek van Máxima Medisch Centrum, het Maastricht
Universitair Medisch Centrum en het Integraal Kankercentrum Nederland naar de
behandeling van het lobulair mammacarcinoom wijst uit dat er bij deze tumorsoort
veel vaker voor een borstamputatie wordt gekozen, dan bij het meer voorkomende
ductaal mammacarcinoom. Daarnaast toont het onderzoek, uitgevoerd door
promovendus en chirurg-oncoloog Wilfred Truin, aan dat het toedienen van
chemotherapie na de operatie bij vrouwen tussen 50-70 jaar met deze tumorsoort,
niet bij alle patiënten lijkt bij te dragen aan een langere levensverwachting, met
name indien eveneens behandeling met hormoontherapie plaatsvindt.
Het onderzoek spitste zich toe op het lobulair
mammacarcinoom, dat maximaal 15% van
het totaal aantal vrouwen met borstkanker
uitmaakt. De behandeling van dit type borstkanker is in de praktijk gelijk aan de behandeling van het veel vaker voorkomende ductale
type borstkanker (75% van de vrouwen met
borstkanker). Het onderzoek van Wilfred
Truin richtte zich specifiek op de chirurgische
behandeling en chemotherapie bij vrouwen
met het lobulair mammacarcinoom.

lobulair mammacarcinoom, die eveneens hormoontherapie kregen. Bij vrouwen die na de
operatie chemotherapie én hormoontherapie
kregen, lijkt de totale overleving niet duidelijk
beter in vergelijking met vrouwen met alleen
hormoontherapie. Patiënten met een ductaal
mammacarcinoom leken juist wel te profiteren van de toevoeging van chemotherapie
aan hormoontherapie. Verder onderzoek naar
dit mogelijke verschil in gevoeligheid voor
chemotherapie tussen ductaal en lobulair

mammacarcinoom is noodzakelijk om mogelijke overbehandeling te voorkomen.
Het onderzoeksteam, inclusief chirurg dr.
Rudi Roumen, epidemioloog dr. Adri Voogd
en medisch-oncoloog prof. Vivianne TjanHeijnen, pleiten voor meer onderzoek rond dit

onderwerp om in de toekomst een meer specifiek behandelprotocol te ontwikkelen voor
vrouwen met een lobulair mammacarcinoom.
Dr. W. Truin

Vaker amputatie bij lobulair
mammacarcinoom
Na een uitgebreide analyse van gegevens uit
de Nederlandse Kankerregistratie kon Truin
vaststellen dat er landelijk bij het lobulair
mammacarcinoom veel minder vaak wordt
gekozen voor een borstsparende operatie
dan bij het ductaal mammacarcinoom, ook
als rekening wordt gehouden met de tumorgrootte. Dit is opmerkelijk, aangezien de protocollen voor beide tumorsoorten dezelfde
behandeling voorschrijven. Het vaker toepassen van een borstamputatie bij het lobulair
mammacarcinoom, schrijven de onderzoekers
toe aan het feit dat de grootte van het lobulair mammacarcinoom moeilijker te bepalen
is op de borstfoto en daardoor ook moeilijker
te opereren is, met meer kans op achterblijven
van tumorweefsel in het operatieve snijvlak.
Om een tweede operatie te voorkomen kiezen
borstkankerchirurgen mogelijk zekerheidshalve vaker al direct voor een amputatie. Dit
terwijl een borstsparende operatie voor veel
vrouwen met een lobulair mammacarcinoom
wel een veilige optie is.

Effect van chemotherapie voor de
operatie
Ook onderzocht Truin het effect van chemotherapie bij lobulair mammacarcinoom
vóór de operatie. Een belangrijk doel van
deze chemotherapie is een borstsparende
operatie mogelijk maken, als alternatief voor
een borstamputatie. De gegevens van het
onderzoek wijzen uit dat het aantal patiënten met lobulair mammacarcinoom dat goed
reageert op chemotherapie vóór de operatie significant kleiner is, in vergelijking met
het ductaal mammacarcinoom. Slechts bij
een beperkt deel van de patiënten met een
lobulair mammacarcinoom is hierdoor een
borstsparende operatie mogelijk na voorbehandeling met chemotherapie. Behandelaars
moeten derhalve bescheiden zijn over de
kans op een borstsparende operatie na
chemotherapie bij patiënten met lobulair
mammacarcinoom.

En na de operatie
Truin onderzocht daarnaast de toegevoegde
waarde van chemotherapie na de operatie
bij patiënten tussen de 50 en 70 jaar met een

16

MEDIDACT | Oncologie

Lees meer over de cancer-immunity cycle op
go.roche.nl/cycle
Alecensa® (alectinib) en Perjeta® (pertuzumab) zijn onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie
worden vastgesteld. U wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via www.roche.nl/bijwerkingen.
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HERA-trial

Resultaten bekend van 11 jaar follow-up HERA-trial

Trastuzumab na adjuvante chemotherapie
bij HER2-positieve vroege borstkanker
Eén jaar adjuvante behandeling met trastuzumab na chemotherapie bij patiënten
met HER2-positieve vroege borstkanker verbetert ook de ziektevrije overleving op
de langere termijn. Dat blijkt uit de definitieve analyse van de HERceptin Adjuvante
(HERA)-trial, waarvan de resultaten onlangs in The Lancet werden gepubliceerd.
Van de patiënten met vroege borstkanker
heeft 15 tot 20% tumoren waarbij HER2receptoren tot overexpressie komen. Bij hen
is een adjuvante behandeling met trastuzumab tegenwoordig de standaard. Vier grote
gerandomiseerde trials hebben aangetoond
dat trastuzumab, een monoklonaal anti
lichaam gericht tegen de HER2-receptor, de
totale en progressievrije overleving van deze
patiënten aanzienlijk verbeterd. In de eerste
studies werd een jaar trastuzumab vergeleken
met een controlegroep die geen adjuvante
trastuzumab ontving, en langere follow-up
bevestigde het voordeel van trastuzumab
versus observatie (geen trastuzumab).

8-13 juli 20167
International Society on Thrombosis and Hemostasis (ISTH)
2017 Congress

24-27 augustus 2017
46th Annual Scientific Meeting of the International Society for
Experimental Hematology (ISEH 2017)
Frankfurt, Duitsland
http://www.iseh.org/

8-9 september 2017
2017 ASH® Meeting on Hematologic Malignancies

Toxiciteit

Cameron D, Piccart-Gebhart MJ, Gelber RD, et al.
Herceptin Adjuvant (HERA) Trial Study Team.. 11 years’
follow-up of trastuzumab after adjuvant chemo
therapy in HER2-positive early breast cancer: final
analysis of the HERceptin Adjuvant (HERA) trial. Lancet.
2017;389:1195-205.

Cumulatieve incidentie

Utrecht
www.ducg.nl

Oxford, VK
http://esmo.org/

jaar trastuzumab niet (HR 1,02; 95%-BI 0,891,17). Naar schatting was de 10-jaars ziektevrije overleving 63% bij observatie, 69% bij
een jaar trastuzumab en eveneens 69% bij
twee jaar trastuzumab. Uit de controlegroep
werden alsnog 884 (52%) patiënten geselecteerd om trastuzumab te ontvangen. De
cardiale toxiciteit bleek in alle groepen laag
en bleek voornamelijk plaats te vinden in de
behandelingsfase.

8-12 september 2017
ESMO 2017
Madrid, Spanje
http://www.esmo.org/

12 september 2017
NVvO Oncologiedag Urologische Tumoren
Amersfoort
http://www.nvvoncologie.nl/

Amsterdam
https://www.avl.nl/donamo

13-16 september 2017
5th annual meeting of the Society of Hematologic
Oncology (SOHO 2017)

Mw. drs. M. Bedaf, wetenschapsjournalist

Houston, VS
https://soho2017.com/

Observatie
Trastuzumab 1 jaar
Trastuzumab 2 jaar

A Primair

Chicago, VS
http://www.hematology.org/

13 september 2017
AVL DONAMO-dag 2017

15-17 september 2017
3rd International Conference on New Concepts in Lymphoid
Malignancies

10

Mandelieu, Frankrijk
http://www.esh.org/

15-17 september 2017
11th Annual Conference of the International Liver Cancer
Association 2017

5

0
0
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Cumulatieve incidentie

6 juli 2017
2e multidisciplinaire symposium van de Dutch Upper GI Cancer
Group (DUCG)

4-6 augustus 2017
ESMO Academy

In de internationale fase III HERA-trial werden
patiënten met vroege HER2-positieve borstkanker (n = 5.099) gerandomiseerd naar een
jaar adjuvante trastuzumab (n = 1.702), twee
jaar adjuvante trastuzumab (n = 1.700), of
geen adjuvante behandeling (n = 1.697).
Eerder kwam al naar voren dat twee jaar trastuzumab niet effectiever was dan één jaar
trastuzumab. De resultaten op de langere
termijn ontbraken echter nog.

15

Congressen en symposia

Berlijn, Duitsland
http://www.isth2017.org/

Resultaten op langere termijn

Na een mediane follow-up van 11 jaar bleek
een jaar adjuvante trastuzumab het risico op
overlijden aanzienlijk te verminderen (HR 0,74;
95%-BI 0,64-0,86) ten opzichte van observatie.
Twee jaar adjuvante trastuzumab verbeterde
de ziektevrije overleving vergeleken met een
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Tijd na randomisatie in jaren
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Observatie
Trastuzumab 1 jaar
Trastuzumab 2 jaar

B Primair en secundair

Seoul, Korea
http://ilca2017.org/

5-7 oktober 2017
4th International Conference on Acute Myeloid Leukemia
Estoril, Portugal
www.esh.org

15-18 oktober 2017
World Conference on Lung Cancer 2017 (WCLC)

10

Yokohama, Japan
https://www.iaslc.org

18-21 oktober 2017
9th World Congress of Melanoma

5

Brisbane, Australië
http://worldmelanoma2017.com/
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Figuur. Cumulatieve incidentie van cardiale eindpunten
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asPIre (Krd) & eNDeavor (Kd) fase 3 studies
(Kyprolis® gecombineerd met lenalidomide en dexamethason of Kyprolis met alleen dexamethason)1
• Diepe respons. Met KRd bereikt bijna 1 van de 3 patiënten een complete respons of beter2
• Duurzame effectiviteit. Mediane PFS van 29,6 maanden met KRd bij patiënten met 1ste recidief in vergelijking met Rd3 en bijna een
verdubbeling van PFS bij patiënten met Kd vergeleken met patiënten die Vd (bortezomib in combinatie met dexamethason) ontvingen4

• aanvaardbaar risicoprofiel. Significant minder perifere neuropathie met Kd vs Vd en een gunstig algemeen risicoprofiel1,4

Poeder
voor oplossing
voor infusie
Productinformatie en referenties zie elders in dit blad. NL-P-CARF-0117-043819/jan.2017

Juni 2017 / vol. 2 / nr. 3
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‘Patiënten met AL-amyloïdose
behoedzaam behandelen’

‘Patiënten met AL-amyloïdose
behoedzaam behandelen’

19

Een Italiaanse onderzoeksgroep heeft recent twee studies gepubliceerd over de behandeling van patiënten met AL-amyloïdose.
Dr. M.C. (Monique) Minnema, internist-hematoloog in het UMC Utrecht en gespecialiseerd in de behandeling van
AL-amyloïdose, reageert op deze studies en vertelt over de recente HOVON 104-studie.
De stapelingsziekte amyloïdose is een gecompliceerde ziekte, waarbij afwijkende eiwitten
zich ophopen in weefsels en organen. De
eiwitten klitten aan elkaar en slaan neer als
onoplosbare fibrillen. Dat kan gebeuren in
nieren, hart, lever, maag-darmkanaal, vetweefsel en zenuwen. Als een biopt van een
betrokken orgaan wordt gekleurd met de
Congorood kleurstof, kleurt het amyloïd rood
aan onder de microscoop. Er zijn enige tientallen soorten amyloïdose, alle veroorzaakt
door een ander afwijkend eiwit (precursoseiwit). Veel typen amyloïdose zijn erfelijk maar
AL-amyloidose is verworven.

21

iwCLL-congres te New York

22
FMS versoepelt standpunt over
switchen van biological naar
biosimilar

MARK VAN DEN BRINK

AL-amyloïdose (circa 75% van de totale populatie amyloïdosepatiënten) wordt veroorzaakt
door (voorloper) kankerplasmacellen. Het
precursoreiwit is een kappa of lambda lichte
keten van een immunoglobuline. Soms is er
voorkeur voor een specifiek orgaan, met name
de nieren of het hart, maar meestal zijn drie
of meer organen betrokken die minder goed
functioneren.

Bortezomib
Momenteel worden de proteasoomremmers, zoals bortezomib, gezien als eerste
keuze chemotherapie voor patiënten met
AL-amyloïdose. Ook ixazomib wordt momenteel onderzocht in een gerandomiseerde
fase III-studie. Een eerdere studie toonde een
hematologische respons aan van 52% van 21
patiënten met recidief ziekte.1 Daarnaast zijn
melfalan-dexamethason en immuunmodulerende middelen mogelijk.
Bij fitte patiënten (20 tot 30% van de populatie) is autologe stamceltransplantatie na hoge
dosis melfalan een goede behandelingsoptie.
“Deze behandeling lijkt op die van myeloompatiënten, maar amyloïdosepatiënten zijn
vaak veel fragieler vanwege de amyloïdstapelingen door hun hele lichaam”, vertelt

Dosisaanpassingen
asparaginase bij ALL

Dr. M.C. Minnema, internist-hematoloog UMC Utrecht

Minnema. “Zij zijn kwetsbaar en kunnen vaak
niet de doseringen aan die myeloompatiënten
wél aankunnen. Daarom worden vaak lagere
of minder frequente doses gebruikt.”
De twee gepubliceerde studies2,3 zijn uitgevoerd door een Italiaanse onderzoeksgroep
vanuit de Universiteit van Pavia, wereldwijd
een van de belangrijkste centra voor onderzoek en behandeling van alle soorten amyloïdose. “Hun theorie is dat de afwijkende lichteketeneiwitten in plasmacellen een stressfactor
zijn die de cel vatbaarder maakt voor celdood.

Dat zou de amyloïdplasmacel veel gevoeliger
maken voor proteasoomremming, meer nog
dan myeloomcellen. In de eerste studie is
bortezomib als proteasoomremmer gebruikt
en is in plasmacellen gezocht naar organelkenmerken en expressiepatronen die passen
bij cellulaire stress. Zij vinden inderdaad
aanwijzingen voor verhoogde stress in de
amyloïdplasmacel. Dat verklaart volgens hen
waarom proteasoomtherapie zo effectief
is bij deze patiënten. De studie – overigens
niet hun eerste op dit gebied – zoekt dus een
verklaring voor een klinische observatie.

Minimaal verlies levensduur
DLBCL-patiënten 24 maanden
in remissie
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AL-amyloïdose
zwaar regime hebben toegepast. Zelf zou ik
met een lagere dosis starten en absoluut niet
continu doorgeven. Het is goed om te weten
dat pomalidomide ook kan werken bij amyloïdosepatiënten, maar voor mij laat de studie
vooral zien dat we deze patiënten behoedzaam moeten behandelen. Deze patiënten
reageren anders dan myeloompatiënten.”

MARK VAN DEN BRINK

HOVON 104-studie

Omdat de neerslag van eiwitten een langzaam proces is, ontstaan de klachten geleidelijk.
Dat maakt de diagnose van amyloïdose moeilijk. “Patiënten worden steeds zieker, terwijl
niemand weet wat er aan de hand is”, zegt Minnema. “Bij neerslag in de nieren kan een
nefrotisch syndroom ontstaan. Bij neerslag in het perifere zenuwstelsel ontstaat neuropathie, vooral sensorisch. Ook het autonome zenuwstelsel kan worden aangedaan door
amyloïdose. De klachten zijn dan onder meer zweten, impotentie, afwijkende bloeddruk
of mictieproblemen.”
Amyloïdose kan ook in bloedvaatjes voorkomen, waardoor makkelijk bloedingen in de
huid ontstaan. Heel typisch zijn bloedingen onder de ogen. Een ander typisch kenmerk
van amyloïdose is een vergrote tong. “Maar over het algemeen zijn de klachten vaag en is
het ziektebeeld moeilijk te herkennen. Dat komt ook doordat de ziekte zeldzaam is: er zijn
100 tot 120 nieuwe patiënten per jaar. De meeste patiënten worden via andere specialismen doorverwezen, maar vaak gebeurt dat pas laat helaas. Patiënten met AL-amyloïdose
zijn gebaat bij behandeling door een gespecialiseerd hematoloog.”

Minnema zelf was hoofdonderzoeker van
de inmiddels afgeronde HOVON 104-studie,
waarin 50 AL-amyloïdosepatiënten zijn behandeld met bortezomib en dexamethason,
gevolgd door hoge dosis melfalan en stamceltransplantatie. Het doel was om de hematologische complete respons met de inductiekuur
bortezomib en daarna de stamceltransplantatie te verhogen van 30 naar 50%. “Dat is helaas
niet gelukt. We zagen zeer goede responsen
op bortezomib, maar ook veel bijwerkingen.
Het betrof vooral een toename van neuro
pathie, zowel autonoom als sensorisch.
Patiënten hadden bijvoorbeeld last van lage
bloeddruk, duizeligheid, flauwvallen, tintelingen, pijn en krampen. De resultaten van

in Nederland als in andere landen, worden
behandeld in een expertisecentrum.”

Macrofagen
Minnema werkt momenteel aan de opzet
van een nieuwe studie. Hierin wordt het
gebruik van antistoftherapie onderzocht. Ze
legt uit: “Macrofagen in ons lichaam kunnen
het amyloïd van nature opruimen. Maar dat
gaat langzaam. Er zijn inmiddels monoklonale antilichamen ontwikkeld die binden aan
het amyloïd, waardoor macrofagen worden
aangetrokken en geactiveerd. In studies met
muizen is waargenomen dat daardoor het
amyloïd veel sneller verdwijnt. Het is nu dus
mogelijk om zowel de aanmaak van amyloïd
te stoppen met effectieve chemotherapie
als het aanwezige amyloïd op te ruimen.
Dan kunnen patiënten genezen van bijvoorbeeld hun hartfalen, nefrotisch syndroom of
polyneuropathie.”
In de nieuwe studie zullen patiënten – net
als in HOVON 104 – worden behandeld met
bortezomib en stamceltransplantatie, maar
nu in combinatie met een monoklonaal
antilichaam. Het idee is om patiënten tevens

Het is mogelijk om zowel de
aanmaak van amyloïd te stoppen als het
aanwezige amyloïd op te ruimen
de eerste 25 patiënten zijn inmiddels bekend:
van hen heeft ongeveer 70% de stamceltransplantatie gecontinueerd. Dat percentage valt
tegen want in andere studies, retrospectief of
uitgevoerd in een expertisecentrum, was de
uitval van patiënten minder hoog.”

verder te behandelen met een onderhoudsdosis monoklonaal antilichaam. Minnema
is nog bezig met de voorbereidingen en de
studie zal niet eerder dan volgend jaar starten.
“Dit geeft hopelijk veel betere vooruitzichten
voor patiënten. Het kan echt een doorbraak
worden.”

Versnipperd

De theorie van de Italiaanse studiegroep klinkt
wel aannemelijk, maar zij zijn de enigen die
hier onderzoek naar doen.”

Pomalidomide
De andere publicatie betreft een fase II-trial
met pomalidomide en dexamethason (PDex).
Pomalidomide is een immuunmodulerend
medicijn, afgeleid van thalidomide. Het
middel is geregistreerd voor myeloompatiënten als derdelijnsbehandeling na bortezomib
en lenalidomide. In de studie is het middel
getest bij 28 recidief AL-amyloïdosepatiënten.
“De dosis was 2 mg per dag bij drie patiënten,
waarna de dosis werd opgehoogd naar 4 mg
voor de overige patiënten. Opvallend is dat
pomalidomide doorlopend werd gegeven.

Voor mij laat de studie
vooral zien dat we deze
patiënten behoedzaam
moeten behandelen

Myeloompatiënten die wij zelf behandelen
met pomalidomide krijgen het drie weken
gevolgd door een week rust. De behandeling
was dus zwaarder dan bij myeloompatiënten.”
Het resultaat was dat 15 behandelde patiënten ernstige (graad 3/4-)bijwerkingen ondervonden, met name het vasthouden van
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vocht en ontwikkelen van infecties. Bij 68%
van de patiënten werd een hematologische
respons gezien, die bij 29% erg goed partieel
of compleet was. Tevens werd verbeterde
overleving waargenomen. De onderzoekers
concluderen dat het PDex-regime goed
resultaat kan boeken bij voorbehandelde
amyloïdosepatiënten.
Minnema vindt de bijwerkingen echter nogal
heftig. “Het is mij niet bekend waarom ze zo’n

De opzet van HOVON 104 was multicenter,
met drie Belgische, twee Duitse en 17 grotere
Nederlandse ziekenhuizen. Vanuit sommige
ziekenhuizen werd slechts één patiënt geïncludeerd. “Je kunt je afvragen of dit een
goede opzet was”, stelt Minnema. “Misschien
is het beter om de zorg voor deze complexe
patiënten meer te concentreren. In Nederland
zijn zowel het UMC Groningen als het UMC
Utrecht zeer betrokken bij de diagnostiek
en de behandeling van deze patiënten. Maar
lang niet alle amyloïdosepatiënten, zowel
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Drs. K. Vermeer, wetenschapsjournalist

Aanvangsdosis asparaginase

Dosisaanpassingen asparaginase bij ALL
De huidige aanvangsdosis asparaginase bij de behandeling van kinderen met acute
lymfatische leukemie (ALL) kan een te lage serumconcentratie tot gevolg hebben,
vooral bij kleinere ALL-patiëntjes met een lager gewicht. Dat stellen Nederlandse
onderzoekers in Haematologica. Ze bevelen dosisaanpassingen op basis van
individuele klaring aan.
Asparaginase is een enzym dat de hydrolyse
van asparagine naar asparaginezuur en
ammoniak katalyseert. Leukemiecellen
hebben exogene asparagine nodig voor hun
eiwitsynthese. Depletie van asparagine leidt
daarom tot tumorceldood. Erwinia asperaginase is dan ook een belangrijk onderdeel van
de behandeling van ALL bij kinderen. Er wordt
echter een grote variatie in serumconcentraties gezien na intraveneuze Erwinia asparaginase. Alles moet echter in het werk worden

gesteld om de patiënt bloot te stellen aan de
in het protocol voorgeschreven cumulatieve
dosis, aldus de auteurs.
Om voldoende asparaginaseactiviteit (≥ 100
IE/l) te waarborgen zijn dosisaanpassingen
in protocollen van de Dutch Childhood
Oncology Group momenteel gebaseerd op
de laagst bereikte concentratie (‘trough concentration’). Het doel van de studie was om
de populatie-farmacokinetiek van intraveneus

Korte berichten

Erwinia asparaginase te beschrijven en inzicht
te krijgen in interindividuele en interoccasion
variabiliteit.

Resultaten
In een multicenter prospectieve observatiestudie werden in totaal 714 bloedmonsters
verzameld van 51 kinderen (leeftijd 1-17
jaar) met ALL. De startdosis was drie maal
per week 20.000 IE/m2 en werd vanaf week 3
aangepast aan de ‘trough’ concentraties. De
onderzoekers ontwikkelden met behulp van
NONMEM® een populatie-farmacokinetisch
model. Interindividuele en interoccasion variabiliteit van de klaring waren respectievelijk 33
en 13%. De klaring in de eerste behandelingsmaand bleek 14% hoger (p < 0,01). MonteCarlosimulaties met het farmacokinetisch
model lieten zien dat patiënten met een laag
gewicht hogere doseringen nodig hebben
om vergelijkbare concentraties te verkrijgen
in vergelijking met patiënten met een hoger
gewicht. De huidige startdosering van 20.000
IE/m2 kan een te lage concentratie tot gevolg
hebben, met name bij kleinere patiënten
die een lager gewicht hebben. De auteurs
bevelen daarom dosisaanpassingen op basis
van individuele klaring aan.
Sassen SD, Mathôt RA, Pieters R, et al. Population
pharmacokinetics of intravenous Erwinia asparaginase
in pediatric acute lymphoblastic leukemia patients.
Haematologica. 2017;102:552-61.

Mw. drs. M. Bedaf, wetenschapsjournalist
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Poeder
voor oplossing
voor infusie

Minder CT-scans bij verdenking
longembolie door slimme
diagnostiek
Door een combinatie van patiëntkenmerken en een D-dimeertest hoeven
veel minder patiënten met een mogelijke
longembolie een CT-scan te ondergaan.
Deze manier van diagnostiek is veilig
en bespaart dure en potentieel schadelijke CT-scans. Bij het YEARS-algoritme
krijgt elke patiënt een score op basis van
hemoptyse, klinische tekenen van diepveneuze trombose en of een longembolie de meest waarschijnlijke oorzaak van
de klachten is. Tegelijkertijd wordt een
D-dimeertest afgenomen. De score in
combinatie met de D-dimeertest bepaalt
of er wel of geen CT-scan volgt.
Een prospectieve cohortstudie met 3.465
patiënten in 12 Nederlandse ziekenhuizen wees uit dat het algoritme veilig en
effectief is. Vergeleken met de huidige
werkwijze werden 14% minder CT-scans
uitgevoerd zonder dat dit extra gemiste
diagnoses opleverde.
The Lancet, 30 mei 2017

Eenmaal of tweemaal daags aspirine
na coronaire bypassoperatie
Onderzocht is welke dosering aspirine
het meest effectief is na een coronaire
bypassoperatie. 86 volwassen patiënten die een CABG ondergingen werden
gerandomiseerd naar 81 mg aspirine dagelijks, 325 mg aspirine dagelijks of 162 mg
tweemaal daags. De primaire uitkomstmaat was de serum tromboxaan-B2-spiegel, vier dagen na de operatie. Patiënten
die per dag 81 mg aspirine kregen, hadden
een mediaan tromboxaan-B2-niveau van
4,2 ng/ml. Dat was hoger dan bij degenen
die tweemaal daags 162 mg kregen en
nagenoeg gelijk aan het niveau van de
patiënten die eenmaal daags 325 mg
kregen. Meerdere doseringen per dag is
effectiever dan 81 mg aspirine één keer
per dag of 325 mg dagelijks om tromboxaan B2 te onderdrukken na CABG.
Een tweemaal daagse behandeling zou in
nieuw onderzoek moeten worden getest.
Journal of Trombosis and Haemostasis,
22 mei 2017

Europese goedkeuring
pembrolizumab voor HL
Verkorte samenvatting van de productkenmerken van Gazyvaro

®

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan
snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U wordt verzocht alle
vermoedelijke bijwerkingen te melden via www.roche.nl/bijwerkingen. Samenstelling:
Gazyvaro (obinutuzumab) 1.000 mg concentraat voor oplossing voor infusie. Werking:
Obinutuzumab is een recombinant monoklonaal gehumaniseerd en glyco-geëngineerd
type II anti-CD20 IgG1 antilichaam dat zich specifiek richt op de extracellulaire lus van
het CD20 transmembrane antigeen op het oppervlak van niet-maligne en maligne
voorloper B- en rijpe B-lymfocyten. Indicatie(s): Gazyvaro in combinatie met
chloorambucil is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met nog
niet eerder behandelde chronische lymfatische leukemie (CLL) en met comorbiditeiten
waardoor zij niet in aanmerking komen voor een behandeling op basis van een volledige
dosis fludarabine. Gazyvaro in combinatie met bendamustine gevolgd door een
Gazyvaro onderhoudsbehandeling is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten
met folliculair lymfoom (FL) die niet reageerden of progressie vertoonden tijdens of tot
6 maanden na rituximab of een rituximab-bevattende behandeling. Contra-indicaties:
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen.
Waarschuwingen: IRR’s traden hoofdzakelijk op tijdens de eerste infusie van 1.000mg
Gazyvaro en incidentie en ernst van de symptomen daalden aanzienlijk bij de
daaropvolgende toedieningen. De mitigerende maatregelen voor het beperken van
IRR’s moeten worden gevolgd. IRR’s kunnen gerelateerd zijn aan “cytokine release
syndrome” dat ook werd gemeld bij patiënten behandeld met Gazyvaro. Er moet
rekening worden gehouden met een PML-diagnose bij alle patiënten met nieuwe
symptomen van, of veranderingen in pre-existerende neurologische manifestaties.
Indien tijdens de infusie een overgevoeligheidsreactie/anafylaxie wordt vermoed moet
de infusie worden gestopt en de behandeling permanent worden gestaakt.

Tumorlysissyndroom werd gemeld bij behandeling met Gazyvaro en risicopatienten
moeten nauwgezet worden gevolgd. Ernstige en levensbedreigende neutropenie,
inclusief febriele neutropenie en ernstige en levensbedreigende trombocytopenie,
inclusief acute trombocytopenie (optredend binnen 24 uur na de infusie) zijn gemeld
tijdens behandeling met Gazyvaro. Bij patiënten met onderliggende hartaandoeningen
zijn aritmieën (zoals atriumfibrilleren en tachyaritmie), angina pectoris, acuut coronair
syndroom, myocardinfarct en hartfalen voorgekomen tijdens de behandeling met
Gazyvaro. Gazyvaro mag niet worden toegediend wanneer een actieve infectie
aanwezig is en voorzichtigheid moet worden betracht bij patiënten met een
voorgeschiedenis van terugkerende of chronische infecties. Reactivatie van het
hepatitis B-virus), wat in sommige gevallen tot fulminante hepatitis, leverfalen en
overlijden leidt, kan optreden. Interacties: Vaccinatie met levende vaccins wordt niet
aangeraden gedurende de behandeling en tot herstel van het aantal B-cellen. De
combinatie van obinutuzumab met chloorambucil of bendamustine kan een neutropenie
verergeren. Bijwerkingen: De meest frequent waargenomen bijwerkingen (alle
graden) zijn IRR’s, neutropenie en trombocytopenie. Andere ernstige vaak voorkomende
bijwerkingen (alle graden) zijn tumorlysissyndroom, hypertensie urineweginfectie,
plaveiselcelcarcinoom van de huid en zeer zelden PML. Overige vaak voorkomende
ernstige (graad 3-5) en zeer vaak voorkomende (graad 1-2) bijwerkingen zijn anemie en
diarree. Andere zeer vaak voorkomende bijwerkingen zijn bovensteluchtweginfectie,
sinusitis, hoesten, obstipatie, artralgie, pyrexie en asthenie. Afleverstatus: U.R. Op
verstrekking van dit geneesmiddel bestaat aanspraak krachtens de wettelijke sociale
ziektekostenverzekeringen. Bezoek onze website www.roche.nl voor de uitgebreide en
meest recente productinformatie. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt
verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Neem voor het melden van
bijwerkingen en/of voor medische informatie contact op met Roche Nederland B.V.,
Beneluxlaan 2a, 3446 GR, Woerden, 0348-438171. Datum: 09/2016 (v3.1).

De goedkeuring van de Europese
Commissie betreft de behandeling van
volwassenen met recidief of refractair
klassiek hodgkinlymfoom bij wie autologe stamceltransplantatie en een
behandeling met brentuximab vedotin
(BV) niet hebben geholpen, of voor
patiënten die niet voor een autologe
stamceltransplantatie in aanmerking
komen en bij wie behandeling met BV
heeft gefaald. De goedkeuring volgt op
de positieve opinie die in maart door het
Commitee for Medicinal Products for
Human Use (CHMP) is gegeven. De goedkeuring van de EC en het positieve advies
van de CHMP zijn gebaseerd op de resultaten van in totaal 241 patiënten in de
KEYNOTE-087- en KEYNOTE-013-studies.
MSD, 12 mei 2017
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iwCLL-congres

Subsidie voor voorkomen van
therapieresistentie bij patiënten
met acute myeloïde leukemie
Valerie Wiersma ontving een Young
Investigator Grant voor haar onderzoek
naar het voorkomen van therapieresistentie bij patiënten met acute myeloïde
leukemie. Uit recent onderzoek blijkt dat
autofagie voor deze therapieresistentie
verantwoordelijk kan zijn. Door autofagie
te remmen kan mogelijk therapieresistentie in acute myeloïde leukemie (AML)
worden voorkomen. Wiersma bekijkt
of het lichaamseigen eiwit galectine-9,
waarvan zij eerder heeft aangetoond
dat het kankerceldood induceert door
autofagie te remmen, gebruikt kan
worden voor de behandeling van therapieresistente AML. Ook onderzoekt
zij op welke wijze galectine-9 autofagie
remt in AML-cellen. Met de kennis die in
het onderzoek wordt opgedaan, kan de
behandeling van AML in de toekomst
mogelijk worden verbeterd.
UMCG, 11 mei 2017

FDA keurt midostaurin goed voor
gebruik bij AML
De FDA heeft toestemming gegeven
voor het gebruik van midostaurin bij
nieuw gediagnostiseerde volwassen
patiënten met acute myeloïde leukemie
met een FLT3-mutatie, in combinatie
met chemotherapie. De FLT3-mutatie
wordt gemeten met de LeukoStrat CDx
FLT3 Mutation Assay waarna voor de
behandeling geschikte patiënten kunnen
worden geselecteerd. De goedkeuring is
gebaseerd op de fase III RATIFY-studie. Bij
dit onderzoek hadden 717 nieuw gediagnosticeerde FLT3+ patiënten die mido
staurin plus chemotherapie kregen een
significante verbetering van de totale
overleving (8,7 versus 3 maanden), met
een afname van 23% van de kans op
overlijden, vergeleken met alleen chemo
therapie (HR = 0,77; 95%-BI 0,63-0,95).
FDA, 28 april 2017

App om goed gesprek te voeren in
laatste levensfase
‘Before you leave’ is een nieuwe app
om persoonlijke gesprekken te voeren
met mensen die weten dat ze op korte
termijn komen te overlijden. De app
bevat honderden vragen waarmee zowel
luchtige als zware onderwerpen aan de
orde komen. Ze variëren van ‘Wat is je
mooiste herinnering aan ons samen?’
tot ‘Wat had je anders willen doen in je
leven?’. De gesprekken kunnen als beeldof geluidsfragment in de app bewaard
worden. Bovendien maakt de app het
gemakkelijk om deze fragmenten te
delen met familie en vrienden. Ook later
als de persoon om wie het gaat er niet
meer is. De app is een initiatief van DELA
en gratis te downloaden in de Apple App
Store en de Google Playstore.
DELA, 21 juni 2017

iwCLL-congres markeert recente verbeteringen
in de behandeling van CLL
Het recentelijk in New York gehouden iwCLL-congres (XVIIth International Workshop
on Chronic Lymphocytic Leukemia) maakt duidelijk dat er flinke vooruitgang
is geboekt in de behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL). Naar
aanleiding van dit congres belichten we hier de meest recente aanwinst in de CLLbehandeling, de BCL2-remmer venetoclax (Venclyxto®).
Eind 2016 is venetoclax als monotherapie goedgekeurd voor de behandeling van CLL bij patiënten met een 17p-deletie (del (17p)) of een TP53mutatie, die niet of niet meer in aanmerking
komen voor behandeling met B-celreceptorsignaaltransductieremmers en patiënten zonder
del (17p) of TP53-mutatie na falen van zowel de
standaard chemo-immunotherapie als BCRi.1
Venetoclax wordt volledig vergoed bij toepassing in de goedgekeurde indicaties.

Update effectiviteit
Tijdens iwCLL 2017 is een update gepresenteerd van een belangrijke studie die aanleiding gaf voor deze registratie, de M13-982studie, waarbij patiënten met een slechte
prognose op basis van del (17p) en refractair
voor, of met een relaps op BCRi met venetoclax behandeld zijn. Deze update bevestigt
het eerder gerapporteerde hoge respons
percentage (ORR) en lange progressievrije
overleving (PFS) zoals vermeld in de productinformatie: ORR 79%, 12-maands PFS 72%.1

remt het eiwit B-cellymfoom (BCL)-2. Dit eiwit
speelt een belangrijke rol in apoptose, geprogrammeerde celdood, een proces dat bij CLL
verstoord is. BCL-2 speelt een belangrijke rol
bij het ontstaan van CLL en de overleving van
CLL-cellen op langere termijn. Door remming
van BCL-2 herstelt venetoclax de balans waardoor apoptosis wordt geïnduceerd in de
CLL-cellen die daardoor afsterven. Het is een
zodanig sterke inductor van celdood dat dit in
de eerste klinische studie tot massieve tumorlysis leidde waardoor verschillende systemen
in het bloed ontregeld raakten, tot levensbedreigend aan toe. Deze ongewenste situatie
kan met drie voorzorgsmaatregelen worden
voorkomen: identificatie van patiënten met
een hoog risico op tumorlysissyndroom op
basis van tumor load, afhankelijk van de risicoschatting het inzetten van profylactische
middelen voor en tijdens de behandeling en
het geleidelijk ophogen van de dosis venetoclax over een periode van vier weken.1

Minimal residual disease
Uniek werkingsmechanisme
Het werkingsmechanisme van venetoclax is
uniek in de hemato-oncologie. Venetoclax

In het CLL-veld speelt de discussie over
behandeling op geleide van minimal residual
disease (MRD), de aanwezigheid van zeer lage
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Toekomstig onderzoek
Met de komst van de BCRi en de BLC2-remmer
venetoclax is het therapeutisch arsenaal bij CLL
de laatste jaren snel uitgebreid. Dit maakt dat
er nog tal van openstaande vragen zijn over de
optimale inzet van deze middelen in de loop
van het CLL-ziekteproces. Bijvoorbeeld: wat is
het optimale moment om een behandeling
te starten, in het bijzonder bij patiënten met
een slechte prognose op basis van del (17p)
en/of TP53-mutaties? En: in welke volgorde en
in welke combinaties zijn de nu beschikbare
middelen het meest effectief?

Referentie
1.

Venclyxto® (venetoclax). Samenvatting van de
productkenmerken. EMA. April 2017.

Dr. M. Lobbezoo, wetenschapsjournalist
Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door
een educational grant van AbbVie

Commentaar dr. Ron Schaafsma
Hieronder geeft dr. Ron Schaafsma, hematoloog in het Medisch
Spectrum Twente, zijn persoonlijke visie op punten uit bovenstaand artikel.
Schaafsma constateert dat we in een enerverende tijd leven wat
betreft het CLL-onderzoek. “Met de introductie van rituximab,
ofatumumab en obinutuzumab als anti-CD20-antilichamen, ibrutinib en idelalisib als B-celreceptor-signaaltransductieremmers en
venetoclax als BCL2-remmer, is CLL de afgelopen 20 jaar getransformeerd van een aandoening met beperkte palliatieve mogelijkheden
naar een ziekte met het perspectief van een lange progressievrije
overleving en verbeterde overleving. Ik verwacht in de toekomst
een verdere uitbreiding van het arsenaal aan effectieve medicamenten. De pijplijn met nieuwe experimentele middelen is nog niet
opgedroogd, zoals ook bleek tijdens het iwCLL-congres.”

Plaatsbepaling venetoclax
Omdat venetoclax nog niet was opgenomen in de laatste update
van de HOVON-NVVH CLL-richtlijn, heeft de HOVON CLL-werkgroep
begin dit jaar ‘Aanbevelingen bij Venetoclax’ gepubliceerd die als
addendum aan de CLL-richtlijn worden gehangen, aldus Schaafsma.
Deze aanbevelingen luiden als volgt:1
a. In eerste lijn bij volwassen patiënten met del (17p) of TP53mutatie met een indicatie voor ibrutinib of idelalisib-R, indien
vanwege comorbiditeit/mogelijke bijwerkingen een contra-
indicatie voor beide middelen.
b. In tweede lijn bij volwassen patiënten met del (17p) of TP53mutatie indien progressie of ernstige bijwerkingen onder ibrutinib of idelalisib-R.
c. In derde of latere lijn bij volwassen patiënten die hebben gefaald
op zowel chemo-immunotherapie als ibrutinib of idelalisib-R.

Moleculaire testen
Omdat de indicatiestelling van ibrutinib, idelalisib en venetoclax deels
betrekking heeft op de patiëntengroep met een slechte prognose
als gevolg van een del (17p) of een TP53-mutatie, is de vraag actueel
op welk moment CLL-patiënten het beste op deze moleculaire
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aantallen maligne cellen in het bloed wat
met standaard flowcytometrie bepaald kan
worden. Met de moderne middelen is het
percentage patiënten dat MRD-negativiteit
bereikt – een MRD-waarde die onder de
detectiegrens van de bepaling komt – beduidend groter dan in het verleden met een conventioneel middel als chloorambucil. De vraag
of MRD-negativiteit een geschikt criterium is
om een behandeling te stoppen, komt aan de
orde in enkele nieuwe HOVON-studies.

afwijkingen getest kunnen worden. Schaafsma: “Op het moment dat
er volgens de vastgestelde criteria een behandelindicatie is, omdat de
uitkomst therapeutische consequenties kan hebben. Het is niet zinvol
om iedere patiënt al bij de initiële CLL-diagnose te testen, omdat de
incidentie van del (17p) en TP53-mutaties toeneemt tijdens het ziekteproces. Wel is de kans op een ongunstig beloop bij de patiënt die
al bij aanvang van de ziekte del (17p) heeft groter, maar een indicatie
voor behandeling ontstaat pas wanneer de patiënt volgens de vastgestelde criteria actieve ziekte heeft ontwikkeld.”

MRD-negativiteit
Hoewel te verwachten is dat het bereiken van MRD-negativiteit
gunstig is voor het ziektebeloop op langere termijn, is het harde
bewijs hiervoor nog niet geleverd, aldus Schaafsma. Hij verwijst in
dit verband naar HOVON-studies 139 en 140, beide open, en 141
die in voorbereiding is. In deze studies worden behandelingen
met rituximab, obinutuzumab, ibrutinib en venetoclax, als monotherapie en in verschillende combinaties, bij fitte en minder fitte
patiënten met of zonder del (17p) en TP53-mutaties onderzocht. In
deze studies is het concept van behandelen op geleide van MRDnegativiteit ingebouwd.

Referentie
1.

http://www.hovon.nl/behandeladvies/behandeladvies-leukemie/cll.html
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Korte berichten

IFM 2009-studie

Lenalidomide, bortezomib en dexamethason en/of stamceltransplantatie bij MM
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Figuur. Kaplan-Meiercurves voor progressievrije overleving (A) en totale overleving (B).

Bij volwassenen met multiple myeloom (MM) laat een behandeling met lenalidomide,
bortezomib en dexamethason (RVD) gevolgd door een autologe stamceltransplantatie
een langere progressievrije overleving zien dan een behandeling met alleen RVD. Dat
blijkt uit een publicatie in de New England Journal of Medicine. De totale overleving
(OS) was echter niet verschillend tussen de twee behandelregimes.

Hoge dosis chemotherapie plus autologe
stamceltransplantatie is de standaardbehandeling voor MM-patiënten jonger dan
65 jaar. Combinatietherapie met lenalidomide, bortezomib en dexamethason heeft

echter veelbelovende resultaten laten zien,
wat vragen oproept over de rol en timing van
transplantatie.

IFM 2009-studie
In de IFM 2009-studie werden daarom 700
MM-patiënten gerandomiseerd naar een
inductiebehandeling van drie cycli RVD
gevolgd door een consolidatiebehandeling
van ofwel vijf extra cycli RVD of hoge dosis
melfalan plus autologe stamceltransplantatie.
Beide groepen ontvingen vervolgens een jaar
onderhoudsbehandeling met lenalidomide.
Het primaire eindpunt van de studie was progressievrije overleving (PFS).

Resultaten
De mediane PFS bleek langer in de groep
patiënten die een stamceltransplantatie
ondergingen in vergelijking met de groep die
alleen RVD ontving (50 versus 36 maanden),
met een voor ziekteprogressie of sterfte aangepaste hazard ratio van 0,65 (p < 0,001). Dit
voordeel werd gezien in alle groepen, inclusief
die waarin patiënten werden gestratificeerd
naar International Staging System stadium en
cytogenetisch risico. Het percentage patiënten met een complete respons was hoger in
de transplantatiegroep dan in de RVD-groep
(59% versus 48%, p = 0,03), evenals het percentage patiënten bij wie geen minimale residuele ziekte werd gedetecteerd (79% versus
65%, p < 0,001). De totale overleving na 4 jaar
was echter niet significant verschillend tussen
de twee behandelgroepen (respectievelijk
81% en 82%).

VERDER VAREN NA RITUXIMAB
BIJ ZIEKTEPROGRESSIE OF GEEN RESPONS*
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Het percentage graad 3 of 4-neutropenie was
hoger in de transplantatiegroep vergeleken
met de RVD-groep (92% versus 47%), net als
de percentages graad 3 of 4 gastro-intestinale
bijwerkingen (28% versus 7%) en infecties
(20% versus 9%). Er werden geen significante
verschillen in behandelings
gerelateerde
sterfte, tweede primaire tumoren, trombo-
embolische events en perifere neuropathie
geconstateerd.
Attal M, Lauwers-Cances V, Hulin C, et al. IFM 2009
Study. Lenalidomide, bortezomib, and dexamethasone
with transplantation for myeloma. N Engl J Med.
2017;376:1311-20.

Mw. drs. M. Bedaf, wetenschapsjournalist
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Switchen naar biosimilars

FMS versoepelt standpunt over switchen van
biological naar biosimilar
De Federatie van Medisch Specialisten (FMS) publiceert zeer binnenkort een
herziene versie van haar standpunt over biosimilars. In het standpunt uit 2015
wordt switchen naar een biosimilar door patiënten met een goede respons op een
biological nog afgeraden. Dr. S.W. (Sander) Tas, reumatoloog in het AMC en lid
van de Werkgroep Geneesmiddelen van de FMS, legt uit waarom de Federatie nu
soepeler oordeelt over switchen.

een aantal goed opgezette switchstudies
opgezet en uitgevoerd.”
Tas noemt met name drie studies (zie ook
kader): de dubbelblinde NOR-SWITCH-studie
(NCT02148640), waarin Remicade® (infliximab)
is vergeleken met de biosimilar Remsima®/
Inflectra® (CT-P13)1; daarnaast de geheel
Nederlandse open-label BIO-SWITCH-studie
(NTR5279), waarin ook het switchen van

van Remicade of Enbrel veilig eenmalig kunt
overzetten op een biosimilar”, aldus Tas. “Met
name BIO-SWITCH heeft echter ook geleerd,
dat switchen veel onrust bij patiënten kan
geven. Bijna een kwart van de deelnemers
staakte de biosimilar in verband met bijwerkingen of subjectieve verslechtering van de
ziekte. Wat daarbij een rol kan spelen, is een
nocebo-effect, incorrecte causale attributie

Bij langdurige behandeling is zo min mogelijk
switchen het uitgangspunt, omdat anders de kans
op immunogeniciteit mogelijk wordt verhoogd
Remicade naar een biosimilar werd onderzocht2; en de BIO-SPAN-studie (NTR5901),
waarin het omzetten van Enbrel® (etanercept) naar de biosimilar Benepali® is onderzocht door de Sint Maartenskliniek. De eerste
resultaten zijn gepresenteerd tijdens het IBNsymposium op 12 januari 2017 in Amersfoort.

Onrust bij patiënt
“Studies als deze hebben naar het inzicht
van de FMS in voldoende mate aangetoond
dat je de meerderheid van de gebruikers

Dr. S.W. Tas, reumatoloog, AMC Amsterdam

De komst van biosimilars als (in het algemeen)
goedkopere alternatieven van de innovatieve
biologicals waarvan ze een vrijwel identieke
kopie zijn, hebben reumatologen en andere
medisch specialisten de afgelopen jaren in
een spagaat gebracht. Enerzijds vinden zij
het onacceptabel als patiënten alleen uit kostenoverweging een behandeling wordt onthouden die ze volgens de richtlijnen dienen
te krijgen. Artsen willen niet dat de kosten van

Minder defensief
In het vooralsnog vigerende standpunt uit
2015 klinkt de al genoemde spagaat nog
nadrukkelijk door. “Het leek misschien een
wat defensieve stellingname”, zoals Tas het
uitdrukt. Enerzijds staat te lezen: “Bij een
nieuw te starten biologisch geneesmiddel zijn
het originele referentieproduct – de ‘originator’ – en een geregistreerd biosimilar van dat
product gelijkwaardig. In dit geval verdient

Biosimilars zijn welkom, maar bij het omzetten
van patiënten zijn nauwkeurige monitoring
en goede communicatie cruciaal
geneesmiddelen doorslaggevend zijn bij het
voorschrijven. Anderzijds kunnen en willen zij
in het algemeen hun ogen niet sluiten voor de
grote kostenstijging die de vele dure geneesmiddelen die op de markt blijven komen,
veroorzaakt. Het zorgbudget stijgt niet evenredig mee. De medisch specialist weet dat
hij moet meedenken over oplossingen van
dit probleem, om zichzelf niet buitenspel te
zetten en voor voldongen feiten te worden
geplaatst door het Ministerie van VWS en de
zorgverzekeraars. De FMS laat zich in deze niet
onbetuigd. Zij meent dat biosimilars een deel
van het probleem van dure geneesmiddelen
kunnen helpen oplossen.
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het, vanwege de doelmatigheid van zorg, de
voorkeur om te kiezen voor het goedkoopste
middel.”
Anderzijds staat er: “Omzetten/switchen
van een biologisch geneesmiddel naar een
(andere) biosimilar bij goed responderende
patiënten moet worden vermeden”. Tas voegt
toe: “Onze primaire verantwoordelijkheid als
artsen is het verdedigen van het belang van
de patiënt. Een belangrijke kanttekening bij
het standpunt was, dat switchen wél kan
onder gecontroleerde omstandigheden en
voorwaarden, bij voorkeur binnen de context
van onderzoek. Precies dat is sindsdien gelukkig gebeurd: er is in binnen- en buitenland

(bijwerkingen/klachten ten onrechte aan de
switch toeschrijven) of het natuurlijk beloop
van de ziekte: sommige patiënten zouden het
niet alleen op de biosimilar, maar ook op de
originator op een bepaald moment minder
goed hebben gedaan.”
Tas wijst op een interessant gegeven bij NORSWITCH: “In deze dubbelblinde studie waren
zowel in de groep die was geswitcht als in
de groep die de originator bleef gebruiken,
de subjectieve uitkomstparameters minder
goed, terwijl de objectieve parameters gelijk

Acute promyelocytenleukemie
bleven. De wetenschap van patiënten dat ze
mogelijk waren geswitcht, kan dit effect verklaren. Daar komt bij open-labelswitchen dan
het nocebo-effect nog bij.”
Deze onrust bij patiënten is te ondervangen,
denkt Tas. “Maar dan moet je wel een goed
verhaal richting patiënt hebben. Dat was
ook een belangrijke reden voor de FMS om
eerst meer onderzoeksdata te willen hebben
alvorens ons uit te spreken vóór het switchen
van een originator naar een biosimilar. Je wilt
zeker weten dat de effectiviteit en veiligheid
gelijkwaardig zijn, zodat je de patiënt goed
kunt voorlichten en kunt geruststellen aan de
hand van data uit switchstudies.”

Switchen van Remicade naar biosimilar: twee studies
In april 2015 is in Nederland de eerste biosimilar van Remicade®
(infliximab) toegelaten, namelijk CT-P13 (merknamen Remsima® en
Inflectra®). De NOR-SWITCH-studie was een gerandomiseerde, dubbelblind gecontroleerde ‘non-inferiority’-studie waarin Remicade en
Remsima/Inflectra zijn vergeleken. Deelnemers waren 481 Noorse
volwassenen met RA, spondyloartritis (SpA), arthritis psoriatica
(PsA), colitis ulcerosa, ziekte van Crohn of chronische plaque psoriasis, die minstens 6 maanden Remicade hadden gekregen. De resultaten na 52 weken hebben laten zien dat eenmalig switchen veilig
is en dat Remsima of Inflectra niet inferieur was aan Remicade.1 Het
primaire eindpunt, verslechtering van de ziekte, trad op bij 26,2% en

29,6% van de deelnemers in resp. de Remicade- en Remsima-arm.
Antilichaamvorming werd gezien bij resp. 7,1% en 7,9%.
De geheel Nederlandse BIO-SWTCH-studie is opgezet door de
Sint Maartenskliniek en het Radboudumc in Nijmegen.2 In deze
open-labelstudie werden 192 van 211 (91%) patiënten met RA, PsA
of SpA die stabiel waren op Remicade overgezet op Remsima; 9%
weigerde. Na 6 maanden hadden 44 deelnemers (23%) het gebruik
van Remsima weer gestaakt. Opgegeven redenen waren subjectieve ineffectiviteit (n = 35), bijwerkingen (n = 23) en infuusreactie
(n = 2); er waren geen ernstige bijwerkingen. Van deze groep hervatten 34 patiënten de behandeling met Remicade.

Change a winning team?
Tas heeft op zich alle begrip voor de onrust die
switchen bij patiënten kan geven. “Het gaat
om patiënten die ernstig ziek zijn geweest,
een biological hebben gekregen waarop ze
het al een tijd goed doen en weer een vrij
normaal leven kunnen leiden. Vervolgens
wordt hun verzocht de behandeling met de
originator op te geven ten faveure van een
biosimilar. De begrijpelijke reactie van veel
patiënten is dan: Waarom? Het gaat net zo
goed. ‘Never change a winning team’, toch?”
Waar de patiënt van overtuigd moet worden,
is dat het winning team met een biosimilar in
feite intact blijft, aldus Tas. “Je zult veel extra
tijd en aandacht moeten investeren in goede
uitleg aan de patiënt. Ik zou zeggen: rooster
een verpleegkundige vrij om uitgebreide
voorlichting vooraf te geven, vragen tijdens de
behandeling te beantwoorden, en de ziekteactiviteit te beoordelen. Dat valt gemakkelijk
te bekostigen uit een deel van de besparingen

die je met switchen realiseert.” Tas benadrukt
dat een lagere prijs de enige reden is om een
switch te overwegen. “Er zullen de komende
jaren zo’n 40 biosimilars op de markt komen.
Onder druk daarvan worden ook de originators goedkoper. De FMS adviseert eenvoudigweg om het goedkoopste middel te kiezen;
dat kan soms dus ook de originator zijn.”

Voorwaarden
Er blijven wat de FMS betreft nog wel voorwaarden bestaan waaraan moet worden
voldaan bij een switch van originator naar
biosimilar. Aan de precieze formuleringen in
het FMS-standpunt wordt nog de laatste hand
gelegd, maar de essentie is in de woorden van
Tas de volgende: “Switchen/omzetten kan
worden overwogen, ten eerste als er geen
signalen zijn dat dit bij de specifieke originator
en biosimilar in kwestie tot problemen heeft
geleid; ten tweede als de patiënt van tevoren

goed is geïnformeerd over de voorgenomen
switch en de consequenties ervan; en ten
derde als effectiviteit en bijwerkingen nauwkeurig klinisch worden gemonitord volgens de
richtlijnen/aanwijzingen van het betreffende
specialisme of van de wetenschappelijke
vereniging.”
Overigens is bij langdurige behandeling zo
min mogelijk switchen het uitgangspunt,
omdat anders de kans op immunogeniciteit
mogelijk wordt verhoogd – daarover zijn
nog geen onderzoeksdata beschikbaar – en
eventuele bijwerkingen moeilijk zijn terug te
voeren op één bepaald medicijn. “Een heel
belangrijk punt: in het dossier moet op detailniveau (product en batch) informatie worden
vastgelegd, zodat in geval van bijwerkingen te
achterhalen valt welk product de patiënt heeft
gekregen”, aldus Tas. Hij besluit: “Samengevat
zijn biosimilars dus welkom, aangezien
hierdoor op groepsniveau een prijsdaling

optreedt, maar bij het omzetten van patiënten
vinden we – net als het CBG – nauwkeurige
monitoring en goede communicatie met de
patiënt cruciaal.”
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Langetermijnresultaten
APL-behandeling met ATRA, ATO en GO
De combinatie all-trans-retinoïnezuur (ATRA) en arsenicumtrioxide (ATO) met of
zonder gemtuzumab ozogamicine (GO) is effectief en veilig bij patiënten met nieuw
gediagnosticeerd acute promyelocytenleukemie (APL). Dat blijkt uit Amerikaans
onderzoek dat onlangs in Blood werd gepubliceerd. De langdurige follow-up laat
duurzame responsen zien, met maar zelden terugval.
De afgelopen 20 jaar heeft ATRA de prognose van APL-patiënten ingrijpend verbeterd, waarbij de vijfjaarsmortaliteit daalde
van 82% naar 36%. Combinatie van ATRAchemotherapie is dan ook de standaardbehandeling van APL, waarbij 90 tot 95% van
de patiënten complete remissie bereikt en
meer dan 80% geneest. Ondanks deze hoge
percentages is de kans op terugval en inductiemortaliteit toch nog aanzienlijk.

Superieur
Eerder onderzoek toonde al aan dat de combinatie ATRA plus ATO superieur is aan ATRA plus
chemotherapie bij de behandeling van nieuw
gediagnosticeerde APL-patiënten met een
standaardrisico. Een recente studie liet zien
dat toevoeging van gemtuzumab ozogamicine (GO) aan dit regime de werkzaamheid bij
hoogrisicopatiënten verbetert. De onderzoekers analyseerden de langetermijnresultaten
van APL-patiënten in drie prospectieve klinische studies, waarbij de combinatie van ATRA
en ATO, met of zonder GO, werd onderzocht.
Als inductie ontvingen alle patiënten ATRA
(45 mg/m2 dagelijks) en ATO (0,15 mg/kg
dagelijks) met een dosis GO (9 mg/m2 op dag
1) toegevoegd bij hoogrisicopatiënten (witte

bloedcellen > 10 x 109/l) evenals laagrisicopatiënten die tijdens de inductie leukocytose
ontwikkelden. Eenmaal in volledige remissie
ontvingen patiënten een consolidatiebehandeling van 4 cycli ATRA plus ATO. In totaal werden
187 patiënten behandeld, waaronder 54
hoogrisicopatiënten en 133 laagrisicopatiënten.

Uitkomsten
Het percentage patiënten dat een complete remissie bereikte was 96% (52 van de
54 hoogrisicopatiënten en 127 van de 133
laagriscopatiënten). De inductiemortaliteit
was 4%, met slechts 7 maal een relaps. Van
de laagrisicopatiënten kregen 60 patiënten
(45%) GO of idarubicine vanwege leukocytose.
De mediane duur van de follow-up was 47,6
maanden. De vijfjarige eventvrije, ziektevrije
en totale overleving was respectievelijk 85%,
96% en 88%. Een late hematologische relaps
na 1 jaar deed zich voor bij slechts 3 patiënten.
Na 1 jaar waren er 14 sterfgevallen, waarvan er
12 waren gerelateerd aan een andere oorzaak.
Abaza Y, Kantarjian H, Garcia-Manero G, et al. Long-term
outcome of acute promyelocytic leukemia treated with
all-trans-retinoic acid, arsenic trioxide, and gemtuzumab.
Blood. 2017;129:1275-83.

Mw. drs. M. Bedaf, wetenschapsjournalist
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DLBCL

Minimaal verlies levensduur DLBCL-patiënten
24 maanden in remissie
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Met de toevoeging van rituximab aan cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine en prednison (CHOP) is de overleving van patiënten
met DLBCL aanzienlijk toegenomen. Toch
is 30 tot 40% van de patiënten refractair of
krijgt een recidief na eerstelijnsbehandeling.
Patiënten met relapsed/refractair DLBCL
hebben een slechte prognose, waarbij slechts
een fractie van de patiënten geneest.
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Het geschatte verlies aan levensduur
van patiënten met diffuus grootcellig
B-cellymfoom (DLBCL) en een eventvrije
overleving van 24 maanden of meer
is minimaal. Dat blijkt uit een Deense
population-based studie.
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Figuur. Totale overleving (OS) van patiënten met DLBCL in eerste complete remissie versus de verwachte overleving op basis van gegevens van de algehele bevolking.

Voor de follow-up na de behandeling en
uiteraard voor de patiënten zelf is het belangrijk om te weten hoe hun overleving is ten
opzichte van die van de algehele bevolking.
Om dit na te gaan werden uit de Danish
Lymphoma Registry gegevens geselecteerd
van 1.621 patiënten bij wie tussen 2003 en
2011 DLBCL werd gediagnosticeerd. Alle
patiënten waren bij diagnose ouder dan 16
jaar en in volledige remissie geraakt na een
eerstelijnsbehandeling met rituximab plus
cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine en
prednison (R-CHOP) of vergelijkbaar.

(A) alle patiënten, (B) patiënten die na de behandeling een eventvrije overleving van 24 maanden (pEFS24) bereiken, en (C) patiënten die na de behandeling een eventvrije
overleving van 48 maanden (pEFS48) bereiken.

FL
RETHINK WHAT’S POSSIBLE

ZYDELIG®

Resultaten
De vijfjaarsoverleving na de behandeling van
DLBCL was 78%, terwijl die van de gematchte
algehele bevolking 87% was (gestandaardiseerd mortaliteitsratio 1,75; p < 0,001). De
mortaliteitsratio bleek lager – namelijk 1,27
– voor patiënten die na de behandeling een
eventvrije overleving (EFS) van 24 maanden
(pEFS24) of meer hadden (p < 0,001).

A first-in-class selective inhibitor of PI3Kdelta,
a protein that is overexpressed in certain B-cell malignancies*

Na stratificatie op leeftijd bleek dat de overleving van patiënten ouder dan 50 jaar met
pEFS24 een overleving hadden die vergelijkbaar was met die van de algemene bevolking
(p = 0,99). Gedurende de eerste 8 jaar na
pEFS24 was het gemiddelde levensverlies
0,31 maand/jaar (95%-BI 0,11-0,50 maand/
jaar). De overmatige kans op sterfte verminderde als sterfte door andere oorzaken werd
uitgesloten, wat suggereert dat vroege en late
terugval verantwoordelijk is voor de toename
van het risico op overlijden.

Folliculair lymfoom (FL)

Surrogaat-eindpunt
Hoewel patiënten die 2 jaar in continue remissie zijn niet exact dezelfde resterende levensduur hebben dan de algehele bevolking, is
volgens de Deense auteurs het bereiken van
pEFS24 een belangrijke mijlpaal voor DLBCLpatiënten. Het zou dan ook in klinische studies
als surrogaat-eindpunt kunnen fungeren.
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Jakobsen LH, Bøgsted M, Brown PN, et al. Minimal
loss of lifetime for patients with diffuse large B-cell
lymphoma in remission and event free 24 months after
treatment: a Danish population-based study. J Clin Oncol.
2017;35:778-84.

Zydelig is geïndiceerd* als monotherapie voor de behandeling
van volwassen patiënten met FL dat refractair is voor twee
eerdere therapielijnen.

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor
kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U wordt verzocht
alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via Benelux.Safety@gilead.com.
*SmPC Zydelig.
Voor meer productinformatie zie elders in deze uitgave. Zydelig (idelalisib) valt onder medische
specialistische zorg en is toegevoegd aan de lijst met stofnamen en indicaties add-on geneesmiddelen.

Mw. drs. M. Bedaf, wetenschapsjournalist
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Late effecten kinder-ALL

Toename hersenschade naarmate meer tijd
verstrijkt na behandeling met schedelbestraling
Volwassenen die als kind behandeld zijn voor acute lymfatische leukemie kunnen
decennia na de behandeling te maken krijgen met neurocognitieve late effecten
van de CNS-profylaxe. Ilse Schuitema deed onderzoek naar deze neurocognitieve
effecten 20-25 jaar na behandeling (met en zonder CRT). Zij promoveerde op 19 april
2017 op dit onderwerp.
Door de combinatie van een oplopende
levensverwachting en de steeds succesvollere
behandeling van acute lymfatische leukemie
en verwante lymfatische maligniteiten, is de
kwaliteit van leven lang na de behandeling
van steeds groter belang geworden. Deze
kan echter beperkt worden door (zeer) late
effecten van de behandeling.

Protocol ALL-5 en ALL-6
Tot 1984 was schedelbestraling (CRT) de
standaard CNS-profylaxe (protocol ALL-5),
maar sinds protocol ALL-6 is intrathecale chemotherapie (met name MTX) de standaard bij
gemiddeld risico. Van CRT was al bekend dat
het zeer neurotoxisch is, maar of intrathecale
chemotherapie (CT) een risicoloze vervanging
is, was nog onduidelijk, vooral wat betreft
effecten op zeer lange termijn (> 20 jaar). In
dit onderzoek is het laatste cohort behandeld
met CRT (ALL-5) en het eerste cohort behandeld met alleen CT (ALL-6) vergeleken met

versneld of vervroegd verouderingsproces
plaatsvindt in de hersenen. Vermoedelijk
wordt dit veroorzaakt door reductie in progenitorcellen en verkorting van telomeren.
Dit impliceert dat deze groep, gemiddeld
30 jaar oud ten tijde van het onderzoek,
eerder te maken kan krijgen met ouderdomsverschijnselen van de hersenen, waaronder
cognitieve achteruitgang (vroege dementie)
en verhoogde kans op maligniteiten en malformaties, en dat daardoor een toename te
verwachten is in de zorgvraag van deze groep,
in een eerdere levensfase dan bij de gemiddelde populatie. JCO noemde deze bevinding
een wake-up call.

Vrouwelijke sekse risicofactor
Uit de evaluatie van de CT-groep bleek dat
er op meerdere uitkomstmaten een lichte
afwijking te zien was ten opzichte van
controles, maar dat deze vrijwel allemaal
binnen de normale range bleven, behalve

Deze groep kan eerder te maken krijgen met vroege
dementie en maligniteiten en malformaties
controles op het gebied van hersenactiviteit1,
wittestofintegriteit2, cognitief functioneren3,4,
en kwaliteit van leven5.

Significante afname
Bij de CRT-groep werden, zoals verwacht, cognitieve beperkingen gevonden op meerdere
gebieden, in het bijzonder op intelligentie
(gemiddeld 15 punten lager dan controles),
visuospatieel werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit, en executieve controle van visuomotoriek.
Een onverwachte uitkomst was dat diverse uitkomstmaten, met name integriteit van de witte
stof en executieve controle, significant afnamen
met toenemende leeftijd. De hersengebieden
waarin dit verband te zien was, zijn ook betrokken bij het neurodegeneratieve proces bij de
ziekte van Alzheimer en bij normale veroudering, maar dan pas op latere leeftijd.

Verouderingsproces
Ondanks het cross-sectionele ontwerp van
de studie, impliceert dit dat er na CRT een

executieve controle van visuomotoriek bij
vrouwelijke overlevenden. 40% van deze
vrouwen scoorde op deze taak in de klinisch
afwijkende range, versus 14% van de mannen.
Eenzelfde patroon was zichtbaar in de CRTgroep. Hier scoorde 50% van de vrouwen in
de klinisch afwijkende range, versus 15% van
de mannen. Bij gezonde mannen en vrouwen
was dit rond de 5%. Bij de vrouwen van
zowel de CRT- als de CT-groep correleerde
het niveau van deze functie significant met
zelfgerapporteerde rolbeperkingen toegeschreven aan de lichamelijke gezondheid.6 Zij
gaven bijvoorbeeld aan minder tijd te kunnen
besteden aan werk en andere bezigheden en
daarvoor extra inspanning te moeten leveren.
Ook bij andere onderzoeken, naar ernstige
bijwerkingen in de acute fase, is gebleken
dat de vrouwelijke sekse een risicofactor
is. Toekomstig onderzoek zou zich moeten
richten op de modulerende rol van hormonen. In onze CT-groep werden geen
aanwijzingen gevonden voor versnelde
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te dienen.. Neutropenie: Tijdens de behandeling optredende neutropenie van graad 3 of 4, waaronder febriele neutropenie, is voorgekomen bij patiënten die
werden behandeld met idelalisib. Bij alle patiënten moeten bloedwaarden worden gecontroleerd, ten minste om de 2 weken gedurende de eerste 6 maanden
van de behandeling met idelalisib, en bij patiënten bij wie de ANC minder dan 1.000 per mm3 bedraagt, moet dit ten minste elke week worden gecontroleerd
Verhoogde transaminasewaarden: In klinisch onderzoek met idelalisib zijn verhoogde ALAT‑ en ASAT‑waarden van graad 3 en 4 (> 5 x ULN) waargenomen.
Over het algemeen werden deze laboratoriumbevindingen waargenomen in de eerste 12 weken van behandeling; ze waren doorgaans asymptomatisch en waren
omkeerbaar bij onderbreking van de toediening. De meeste patiënten hervatten de behandeling met een lagere dosis zonder recidief. Bij alle patiënten moeten
de waarden voor ALAT, ASAT en totaal bilirubine gedurende de eerste 3 maanden van behandeling elke twee weken worden gecontroleerd, daarna zoals klinisch
aangewezen. Als gestegen ALAT‑ en/of ASAT‑waarden van graad 2 of hoger worden waargenomen, moeten patiënten wekelijks worden gecontroleerd tot de
waarden weer graad 1 of lager zijn. Diarree/colitis: Gevallen van ernstige geneesmiddelgerelateerde colitis kwamen relatief laat (maanden) na aanvang van de
behandeling voor, soms met snelle verergering, maar verdwenen binnen een paar weken door onderbreking van de toediening en aanvullende symptomatische
behandeling (bijv. anti‑inflammatoire middelen, zoals maagsapresistent budesonide). Er is zeer beperkte ervaring opgedaan met de behandeling van patiënten
met een voorgeschiedenis van inflammatoire darmziekten. Pneumonitis: In klinisch onderzoek met idelalisib zijn gevallen van pneumonitis gemeld. Patiënten
die ernstige longklachten vertonen die niet reageren op de gebruikelijke antimicrobiële therapie, moeten worden beoordeeld op pneumonitis ten gevolge van
het geneesmiddel. Bij vermoeden van pneumonitis moet idelalisib worden onderbroken en moet de patiënt dienovereenkomstig worden behandeld. De behan‑
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Ilse Schuitema promoveerde op 19 april op het proefschrift getiteld: ‘Long-Term
Neurocognitive Effects of Treatment for Pediatric Lymphoid Malignancies’. Haar promotor
was prof. dr. G.J.L. Kaspers. Als copromotoren traden op dr. ir. L.M.J. de Sonneville en
dr. C. Van den Bos.

veroudering, maar op basis van celbiologische theorie kan niet alleen CRT, maar ook
CT dit veroorzaken. Het is niet uit te sluiten
dat de menopauze dit proces in een hogere
versnelling zal brengen.

Het onderzoek is gefinancierd door KWF
Kankerbestrijding.
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LATER-poliklinieken
Overlevenden van kinderkanker wordt op
basis van dit onderzoek geadviseerd om de
rest van hun leven onder controle te blijven
bij de LATER-poliklinieken. Neurocognitieve
late effecten nemen namelijk niet af naarmate
de behandeling langer geleden heeft plaats
gevonden, maar juist toe.

deling moet worden stopgezet voor matig‑ernstige of ernstige symptomatische pneumonitis. CYP3A‑inductoren: Blootstelling aan idelalisib kan verminderd
zijn bij gelijktijdige toediening met CYP3A‑inductoren, zoals rifampicine, fenytoïne, St. Janskruid (Hypericum perforatum) of carbamazepine. Aangezien een
daling van de plasmaconcentraties van idelalisib kan resulteren in verminderde werkzaamheid dient gelijktijdige toediening van Zydelig met matig‑sterke of
krachtige CYP3A‑inductoren te worden vermeden. CYP3A‑substraten: De belangrijkste metaboliet van idelalisib, GS‑563117, is een krachtige CYP3A4‑remmer.
Bijgevolg kan idelalisib een interactie vertonen met geneesmiddelen die worden gemetaboliseerd door CYP3A, wat kan leiden tot verhoogde serumconcentra‑
ties van het andere product. Wanneer idelalisib gelijktijdig met andere geneesmiddelen wordt toegediend, moet de SmPC van het andere product worden
geraadpleegd voor de aanbevelingen met betrekking tot gelijktijdige toediening met CYP3A4‑remmers. Gelijktijdige behandeling met idelalisib en CYP3A‑sub‑
straten met ernstige en/of levensbedreigende bijwerkingen (bijv. alfuzosine, amiodaron, cisapride, pimozide, kinidine, ergotamine, dihydro‑ergotamine, quetia‑
pine, lovastatine, simvastatine, sildenafil, midazolam, triazolam) dient te worden vermeden en indien mogelijk moeten alternatieve geneesmiddelen worden
gebruikt die minder gevoelig zijn voor de remmende werking van CYP3A4. Leverfunctiestoornis: Een intensievere controle van bijwerkingen wordt aanbevolen
bij patiënten met een leverfunctiestoornis aangezien de blootstelling bij deze patiënten naar verwachting verhoogd is, in het bijzonder bij patiënten met een
ernstige leverfunctiestoornis. In klinisch onderzoek met idelalisib werden geen patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis opgenomen. Voorzichtigheid is
geboden bij toediening van Zydelig aan deze patiënten.Chronische hepatitis: Idelalisib is niet onderzocht bij patiënten met chronische, actieve hepatitis, inclu‑
sief virale hepatitis. Voorzichtigheid is geboden bij toediening van Zydelig aan patiënten met actieve hepatitis. INTERACTIES: Zie SmPC VRUCHTBAARHEID,
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moment niet bekend of idelalisib de doeltreffendheid van hormonale anticonceptiva kan verminderen en daarom moeten vrouwen die hormonale anticoncep‑
tiva gebruiken, een barrièremethode als tweede vorm van anticonceptie toevoegen. Zwangerschap: Er zijn geen of een beperkte hoeveelheid gegevens over het
gebruik van idelalisib bij zwangere vrouwen. Uit dieronderzoek is reproductietoxiciteit gebleken. Zydelig wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens de zwan‑
gerschap en bij vrouwen die zwanger kunnen worden en geen anticonceptie toepassen. Borstvoeding: Het is niet bekend of idelalisib en zijn metabolieten in de
moedermelk worden uitgescheiden. Risico voor pasgeborenen/zuigelingen kan niet worden uitgesloten. Borstvoeding moet worden gestaakt tijdens behande‑
ling met Zydelig. Vruchtbaarheid: Er zijn geen gegevens beschikbaar over het effect van idelalisib op de vruchtbaarheid bij mensen. Dieronderzoek duidt op
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de behandeling van volwassen patienten met een niet-receseerbaar of gemetastaseerd melanoom met een BRAF V600-mutatie.
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