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Informatie	  over	  behandeling	  met	  blinatumomab.	  
Omdat	  bij	  u	  de	  acute	  leukemie	  is	  teruggekeerd	  en	  daar	  geen	  goede	  behandelopties	  meer	  voor	  zijn,	  is	  
aan	  u	  een	  behandeling	  met	  blinatumomab	  voorgesteld.	  Dit	  middel	  is	  in	  Europa	  nog	  niet	  geregistreerd	  
als	  geneesmiddel.	  Wel	  is	  het	  recent	  in	  de	  Verenigde	  Staten	  geregistreerd	  voor	  de	  behandeling	  van	  
patiënten	  met	  acute	  lymfatische	  leukemie.	  	  
Blinatumomab	  is	  een	  antilichaam.	  Antilichamen	  zijn	  eiwitten	  die	  deel	  uitmaken	  van	  het	  eigen	  
afweersysteem	  van	  het	  lichaam.	  Ons	  afweersysteem	  maakt	  antilichamen	  die	  zich	  aan	  vreemde	  
indringers	  hechten,	  zoals	  bacteriën	  en	  virussen	  en	  deze	  verwijderen.	  Tegenwoordig	  kunnen	  ook	  
antilichamen	  worden	  gemaakt	  waarmee	  op	  grote	  schaal	  bepaalde	  soorten	  kanker	  en	  
ontstekingsziekten	  zoals	  reumatoïde	  artritis	  worden	  bestreden.	  
Blinatumomab	  (MT103,	  Blincyto)	  behoort	  tot	  een	  nieuwe	  klasse	  van	  antilichamen,	  de	  zogenaamde	  
bi-‐specifieke	  T-‐cel	  activators	  (bi-‐specifieke	  T-‐cel	  koppelaars,	  BiTE®).	  Blinatumomab	  bindt	  aan	  de	  ene	  
kant	  aan	  een	  eiwit	  op	  het	  oppervlak	  van	  abnormale,	  leukemische	  B-‐cellen	  en	  aan	  de	  andere	  kant	  aan	  
een	  eiwit	  op	  de	  gezonde	  T-‐cellen	  (afweercellen	  	  van	  het	  eigen	  immuunsysteem).	  Zo	  brengt	  het	  de	  T-‐
cellen	  in	  direct	  contact	  met	  de	  leukemiecellen	  waarna	  de	  T-‐cellen	  de	  leukemiecellen	  kunnen	  
vernietigen.	  	  
	  
Behandeling	  
De	  behandeling	  bestaat	  uit	  maximaal	  5	  kuren	  met	  blinatumomab;	  elke	  kuur	  bestaat	  uit	  een	  
continue	  infusieperiode	  van	  vier	  weken	  gevolgd	  door	  2	  weken	  zonder	  infuus.	  Tijdens	  de	  infusie	  
periode	  bedraagt	  de	  dagelijkse	  dosis	  blinatumomab	  in	  de	  eerste	  week	  9	  microgram	  per	  dag	  en	  in	  de	  
andere	  weken	  28	  microgram	  per	  dag.	  Het	  middel	  wordt	  via	  een	  speciale	  catheter	  toegediend.	  De	  
eerste	  10	  dagen	  zullen	  in	  principe	  klinisch	  (op	  de	  afdeling)	  worden	  toegediend;	  als	  het	  daarna	  goed	  
gaat	  kan	  de	  behandeling	  poliklinisch	  worden	  voortgezet.	  De	  opname	  is	  nodig	  om	  na	  te	  gaan	  of	  u	  de	  
medicatie	  goed	  verdraagt.	  Bij	  elke	  volgende	  keer	  wordt	  u	  steeds	  enkele	  dagen	  opgenomen.	  
Het	  continu	  infuus	  wordt	  toegediend	  door	  een	  mini-‐pomp	  die	  u	  gedurende	  de	  gehele	  infuusperiode	  
(elke	  keer	  vier	  weken)	  in	  een	  schoudertas	  met	  de	  pomp	  en	  de	  infuuszak	  zal	  dragen.	  Met	  dit	  systeem	  
kunt	  u	  dus	  naar	  huis	  en	  wordt	  uw	  mobiliteit	  slechts	  in	  geringe	  mate	  beperkt,	  hoewel	  er	  een	  aantal	  
beperkingen	  is	  bij	  sommige	  activiteiten,	  bijv.	  zwemmen	  of	  een	  auto	  besturen.	  
Voordat	  met	  het	  infuus	  gestart	  wordt,	  krijgt	  u	  dexamethason	  toegediend.	  In	  dit	  geval	  wordt	  het	  
gegeven	  om	  bijwerkingen	  van	  de	  blinatumomab	  te	  verminderen.	  Blinatumomab	  activeert	  het	  
immuunsysteem	  van	  het	  lichaam	  en	  deze	  reactie	  kan	  soms	  heftig	  verlopen.	  Indien	  nodig	  zal	  de	  arts	  u	  
daarnaast	  een	  anti-‐allergisch	  middel,	  een	  maagzuurremmer	  of	  een	  anti-‐koorts	  medicijn	  geven.	  
Gedurende	  uw	  verblijf	  in	  het	  ziekenhuis	  wordt	  uw	  gezondheid	  regelmatig	  gecontroleerd.	  
Lichaamstemperatuur,	  hartslag	  en	  bloeddruk	  worden	  dagelijks	  gemeten	  en	  u	  wordt	  gevraagd	  een	  
schrijftest	  te	  doen.	  Een	  aantal	  bloedmonsters	  wordt	  afgenomen	  om	  verschillende	  
laboratoriumwaarden	  te	  analyseren.	  	  
Na	  uw	  ontslag	  uit	  het	  ziekenhuis	  wordt	  de	  behandeling	  poliklinisch	  voortgezet.	  Als	  het	  infuus	  
onverwacht	  door	  technische	  moeilijkheden	  (bijvoorbeeld	  een	  defecte	  infuuspomp)	  of	  problemen	  
met	  de	  infuusnaald	  of	  de	  veneuze	  katheter	  wordt	  onderbroken,	  moet	  u	  onmiddellijk	  bellen	  met	  
afdeling	  F6zuid.	  U	  moet	  dan	  direct	  naar	  het	  ziekenhuis	  komen.	  
Gedurende	  de	  thuisbehandeling	  zou	  het	  goed	  zijn	  als	  er	  iemand	  (bijvoorbeeld	  familie,	  vrienden,	  hulp	  
of	  collega)	  bij	  u	  zou	  kunnen	  zijn	  of	  in	  ieder	  geval	  dagelijks	  uw	  welzijn	  zou	  kunnen	  nagaan.	  	  
Gedurende	  de	  hele	  behandeling	  is	  het	  belangrijk	  dat	  u	  zelfs	  kleine	  veranderingen	  in	  uw	  
gezondheidstoestand	  met	  uw	  arts	  bespreekt,	  omdat	  zelfs	  kleine	  symptomen	  ook	  tekenen	  van	  
ernstige	  bijwerkingen	  kunnen	  zijn.	  	  
Gedurende	  de	  infuusfase	  van	  elke	  behandelcyclus	  wordt	  u	  gevraagd	  om	  eens	  per	  week	  naar	  het	  
ziekenhuis	  te	  komen.	  Tijdens	  deze	  afspraken	  (dag	  8,	  15,	  22	  en	  29)	  vinden	  dezelfde	  onderzoeken	  
plaats	  als	  aan	  het	  begin	  van	  het	  continue	  infuus	  (lichamelijk	  onderzoek,	  schrijftest,	  meten	  van	  
hartslag,	  bloeddruk	  en	  temperatuur,	  en	  bloedafname).	  
Vier	  weken	  na	  het	  begin	  van	  de	  behandeling	  (dag	  29)	  wordt	  uw	  afweersysteem	  gecontroleerd	  en	  uw	  
ziekte	  wordt	  onderzocht	  met	  een	  nieuwe	  beenmergpunctie	  of	  biopsie.	  	  
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Als	  de	  ziekte	  goed	  reageert	  kunnen	  in	  totaal	  5	  kuren	  worden	  gegeven.	  	  
Tijdens	  de	  behandeling	  zullen	  ook	  regelmatig	  lumbaalpuncties	  worden	  gedaan	  waarbij	  
chemotherapie	  wordt	  achtergelaten.	  Dit	  om	  te	  voorkomen	  dat	  de	  leukemie	  in	  de	  hersenen	  of	  
hersenvloeistof	  terecht	  komt,	  omdat	  niet	  bekend	  is	  of	  blinatumomab	  daarin	  doordringt.	  
	  
Omdat	  het	  gaat	  om	  toediening	  van	  een	  in	  Nederland	  niet	  geregistreerd	  geneesmiddel	  via	  een	  
zogenaamd	  ‘expanded	  acces’	  programma,	  zullen	  wij	  gegevens	  verzamelen	  over	  de	  werking	  en	  de	  
bijwerkingen	  van	  de	  behandeling	  en	  deze	  ook	  delen	  met	  de	  firma	  Amgen	  en	  andere	  instanties	  zoals	  
de	  Inspectie	  voor	  de	  Gezondheidszorg.	  Uiteraard	  zal	  dit	  geanonimiseerd	  gebeuren.	  
	  
Wat	  vragen	  we	  van	  u?	  
Wij	  vragen	  u:	  
·∙	  Om	  de	  gemaakte	  afspraken	  zo	  goed	  mogelijk	  na	  te	  komen,	  
·∙	  Om	  de	  instructies	  zo	  goed	  mogelijk	  op	  te	  volgen	  en	  om	  de	  arts	  op	  de	  hoogte	  te	  houden	  van	  alle	  
veranderingen	  in	  uw	  gezondheidstoestand	  die	  u	  voelt	  (bijvoorbeeld	  pijn)	  of	  ziet	  (bijvoorbeeld	  
huiduitslag),	  
·∙	  Bij	  ernstige	  bijwerkingen	  telefonisch	  contact	  op	  te	  nemen	  met	  uw	  arts	  (u	  krijgt	  een	  kaartje	  van	  de	  
afdeling	  voor	  de	  nummers)	  
·∙	  Omdat	  nog	  weinig	  bekend	  is	  over	  het	  gebruik	  van	  blinatumomab	  in	  combinatie	  met	  andere	  
middelen,	  is	  het	  belangrijk	  dat	  u	  tijdens	  deze	  studie	  geen	  ander	  geneesmiddel	  gebruikt	  zonder	  de	  
toestemming	  van	  uw	  arts.	  Vertel	  uw	  arts	  over	  alle	  geneesmiddelen	  die	  u	  gebruikt	  (met	  inbegrip	  van	  
homeopathische	  geneesmiddelen).	  
·∙	  De	  infusiepomp	  veroorzaakt	  meestal	  geen	  complicaties.	  Om	  overdosering	  of	  toediening	  van	  
een	  te	  lage	  dosis	  van	  het	  	  geneesmiddel	  te	  vermijden,	  mag	  de	  infusie	  pomp	  uitsluitend	  klaargemaakt	  
en	  geprogrammeerd	  worden	  door	  getrainde	  personen	  zoals	  artsen,	  verpleegkundigen	  of	  
thuiszorgkundigen.	  De	  hierboven	  genoemde	  personen	  zullen	  de	  infusie	  starten	  en	  de	  infusiezak	  
vervangen	  of	  verwijderen.	  Om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  u	  de	  juiste	  dosering	  krijgt	  toegediend,	  mag	  u	  of	  
een	  andere	  persoon	  die	  niet	  getraind	  is	  op	  het	  gebruik	  van	  de	  infusiepomp	  het	  programma	  of	  de	  
programma	  instellingen	  van	  de	  infusie	  pomp	  niet	  wijzigen.	  
	  
Te	  verwachten	  bijwerkingen	  
De	  ervaringen	  met	  het	  gebruik	  van	  blinatumomab	  bij	  mensen	  is	  beperkt.	  Vanaf	  10	  oktober	  2012	  
hebben	  in	  totaal	  enkele	  honderden	  patiënten	  het	  geneesmiddel	  gekregen.	  Bijwerkingen	  kunnen	  licht	  
zijn	  of	  zeer	  ernstig,	  kunnen	  van	  korte	  duur	  zijn	  of	  langdurig	  en	  omvatten	  een	  risico	  op	  overlijden.	  
Indien	  u	  bijwerkingen,	  gezondheidsproblemen	  of	  verwondingen	  ervaart,	  dient	  u	  of	  uw	  familieleden	  
dit	  onmiddellijk	  aan	  ons	  te	  melden,	  zelfs	  wanneer	  u	  niet	  denkt	  dat	  deze	  problemen	  veroorzaakt	  
worden	  door	  de	  studie	  of	  door	  de	  medicatie.	  
De	  meest	  voorkomende	  bijwerkingen	  zijn	  griepachtige	  symptomen	  zoals	  koorts	  en	  rillingen.	  Deze	  
bijwerkingen	  treden	  voornamelijk	  op	  tijdens	  de	  eerste	  uren	  en	  dagen	  van	  de	  behandeling	  en	  
verdwijnen	  vervolgens	  volledig.	  
De	  meest	  voorkomende	  veranderingen	  in	  de	  samenstelling	  van	  het	  bloed	  waren	  een	  afname	  in	  het	  
aantal	  witte	  bloedcellen,	  bloedarmoede	  en	  een	  daling	  van	  de	  bloedplaatjes	  die	  voor	  bloedstolling	  
zorgen.	  Bij	  sommige	  patiënten	  werden	  neurologische	  bijwerkingen	  waargenomen	  (d.w.z.,	  met	  een	  
effect	  op	  het	  zenuwstelsel).	  Deze	  bijwerkingen	  bestaan	  uit	  tijdelijke	  spraakstoornissen,	  coördinatie,	  
oriëntatie-‐	  en	  aandachtstoornis	  of	  verwarring	  en	  in	  zeldzame	  gevallen,	  stuiptrekkingen.	  Een	  andere	  
patiënt	  viel	  flauw.	  Al	  deze	  bijwerkingen	  waren	  binnen	  een	  paar	  dagen	  volledig	  verdwenen.	  
In	  de	  bijlage	  vindt	  u	  een	  complete	  lijst	  van	  de	  bijwerkingen	  die	  voorkwamen	  bij	  patiënten	  behandeld	  
met	  blinatumomab.	  	  
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Bijlage:	  Lijst	  van	  mogelijke	  bijwerkingen	  en	  gezondheidsrisico’s	  
Startend	  vanaf	  10	  oktober	  2012,	  hebben	  in	  totaal	  enkele	  honderden	  mensen	  blinatumomab	  
ontvangen	  in	  klinische	  studies.	  Hieronder	  volgt	  een	  lijst	  van	  ernstige	  bijwerkingen	  die	  studie	  artsen	  
hebben	  beoordeeld	  als	  zijnde	  mogelijk	  gerelateerd	  aan	  blinatumomab.	  	  
	  
Veel	  voorkomende	  bijwerkingen	  (kunnen	  bij	  meer	  dan	  1	  op	  de	  10	  personen	  voorkomen):	  
Verlaagde	  witte	  bloedcellen	  (ook	  wel	  neutropenie,	  lymfopenie	  of	  leukopenie	  genoemd).	  
	  
Vaak	  voorkomende	  bijwerkingen	  (kunnen	  bij	  1	  tot	  10	  personen	  van	  de	  100	  voorkomen):	  
Abnormale	  labwaarden:	  verlaging	  rode	  bloedcellen	  (ook	  wel	  anemie),	  verlaging	  bloedplaatjes,	  
verhoogd	  gehalte	  van	  een	  C-‐reactief	  proteïne	  (een	  eiwit	  dat	  waargenomen	  wordt	  tijdens	  ontsteking),	  
verhoogde	  leverenzymen,	  verhoging	  lactaat	  dehydrogenase	  (dit	  is	  een	  enzym	  dat	  verhoogd	  kan	  zijn	  
wanneer	  weefsels	  of	  organen	  beschadigd	  zijn	  door	  letsel	  of	  ziekte).	  
Algemene	  aandoeningen:	  koorts	  
Immuunsysteemaandoeningen:	  cytokine	  release	  syndroom	  (vrijstelling	  van	  ontstekingseiwitten	  die	  
koorts,	  zwelling,	  koude	  rillingen,	  verminderde	  of	  verhoogde	  bloeddruk	  en	  vocht	  in	  de	  longen	  kunnen	  
veroorzaken.)	  
Infecties:	  longontsteking,	  andere	  soorten	  infecties,	  zoals	  opportunistische	  infecties	  (dit	  zijn	  infecties	  
veroorzaakt	  door	  bacteriën,	  schimmels	  of	  virussen	  die	  bij	  een	  gezonde	  persoon	  niet	  zouden	  leiden	  
tot	  een	  ernstige	  infectie,	  maar	  profiteren	  van	  een	  verzwakt	  immuunsysteem	  en	  ernstige	  
aandoeningen	  kunnen	  veroorzaken	  bij	  mensen	  met	  kanker)	  en	  meer	  ernstige	  infecties	  zoals	  sepsis	  
(infectie	  in	  de	  bloedbaan),	  septische	  shock	  en	  bacteriemie	  (ernstige	  infectie	  die	  zich	  verspreidt	  via	  de	  
bloedbaan	  en	  vele	  andere	  symptomen	  kan	  veroorzaken,	  zoals	  lage	  bloeddruk	  en	  in	  sommige	  gevallen	  
zelfs	  de	  dood).	  
Infusiereacties:	  neveneffecten	  die	  optreden	  tijdens	  of	  na	  de	  toediening	  van	  blinatumomab	  via	  de	  
ader	  kunnen	  zijn:	  koorts,	  koude	  rillingen,	  ademhalingsproblemen,	  hoofdpijn,	  huiduitslag,	  jeuk,	  
blozen,	  zwelling,	  misselijkheid	  en	  soms	  braken.	  Als	  u	  een	  van	  deze	  symptomen	  vertoont,	  moet	  u	  
onmiddellijk	  contact	  opnemen	  met	  de	  arts	  of	  verpleegkundige.	  
Medicatiefouten	  (overdosis):	  overdosering	  van	  blinatumomab	  kan	  optreden	  als	  gevolg	  van	  een	  
storing	  of	  programmeerfout	  van	  de	  infusiepomp	  (het	  apparaat	  dat	  de	  studiemedicatie	  levert).	  
Skeletspierstelsel	  aandoeningen:	  rugpijn,	  pijn	  op	  de	  borst,	  spierkrampen,	  spierzwakte	  of	  spierpijn.	  
Zenuwstelsel:	  encefalopathie	  (ziekte	  van	  de	  hersenen),	  tremor	  (beven),	  moeilijkheden	  met	  praten	  en	  
begrijpen	  van	  woorden,	  moeite	  met	  lopen,	  moeite	  met	  schrijven,	  geheugenverlies,	  epileptische	  
aanvallen,	  hoofdpijn,	  verwardheid.	  
	  
Niet	  vaak	  voorkomende	  bijwerkingen	  (kunnen	  bij	  1	  tot	  10	  personen	  van	  de	  1000	  voorkomen)	  
Bloedstoornissen:	  diffuse	  intravasale	  stolling	  is	  een	  aandoening	  waarbij	  verspreid	  over	  het	  
lichaam	  bloedklonters	  gevormd	  worden	  in	  de	  kleine	  bloedvaten.	  De	  verhoogde	  stolling	  gebruikt	  alle	  
bloedplaatsjes	  en	  stollingsfactoren	  in	  het	  bloed.	  Bloedplaatjes	  zijn	  fragmenten	  van	  de	  bloedcel	  die	  
aan	  elkaar	  plakken	  om	  kleine	  snijwonden	  en	  onderbrekingen	  op	  de	  bloedvatwanden	  af	  te	  dichten	  en	  
de	  bloeding	  te	  stoppen.	  Stollingsfactoren	  zijn	  eiwitten	  die	  nodig	  zijn	  voor	  een	  normale	  bloedstolling.	  
Hartaandoeningen:	  verlaagde	  bloeddruk,	  hartkloppingen,	  verhoogde	  of	  verlaagde	  hartslag.	  
Maagdarmstelselaandoeningen:	  misselijkheid,	  buikpijn,	  onvermogen	  om	  ontlasting	  te	  controleren,	  
lucht	  of	  gas	  in	  de	  buik	  (peritoneale)	  holte,	  braken	  
Algemene	  aandoeningen:	  gevoel	  van	  zwakte,	  koude	  rillingen,	  vermoeidheid,	  zwelling	  (vooral	  van	  de	  
bovenste	  en/of	  onderste	  ledematen,	  maar	  kunnen	  ook	  gebieden	  zoals	  het	  gezicht	  zijn)	  
Infecties:	  infecties	  met	  de	  katheter	  (apparaat	  dat	  in	  de	  ader	  komt)	  die	  gebruikt	  wordt	  voor	  de	  infusie	  
Stofwisselingsaandoeningen:	  tumor	  lysis	  syndroom	  (waargenomen	  bij	  snelle	  tumor	  afbraak	  als	  
reactie	  op	  antikankerbehandeling.	  Dit	  kan	  leiden	  tot	  abnormale	  bloedwaarden	  zoals	  verhoogd	  
kalium,	  verhoogd	  urinezuur,	  verhoogd	  fosfaat	  en	  verlaagd	  calcium),	  dehydratatie,	  metabole	  acidose	  
(treedt	  op	  wanneer	  het	  lichaam	  te	  veel	  zuur	  produceert,	  of	  wanneer	  de	  nieren	  onvoldoende	  zuur	  uit	  
het	  lichaam	  verwijderen.	  Afhankelijk	  van	  de	  oorzaak	  kunnen	  patiënten	  met	  metabole	  acidose	  milde	  
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tot	  ernstige	  symptomen	  vertonen,	  zoals	  snelle	  ademhaling,	  verwardheid,	  coma,	  shock	  en	  in	  sommige	  
gevallen	  de	  dood).	  
Zenuwstelsel:	  zwakte	  aan	  één	  kant	  van	  het	  lichaam,	  paresthesie	  (abnormale	  gewaarwording	  op	  de	  
huid	  zoals	  tinteling,	  jeuk	  of	  branderigheid),	  slaperigheid,	  syncope	  (tijdelijk	  bewustzijnsverlies	  
veroorzaakt	  door	  een	  daling	  van	  de	  bloeddruk),	  transient	  ischaemic	  attack	  (voorbijgaande	  
ischemische	  aanval;	  wanneer	  de	  bloedtoevoer	  naar	  een	  deel	  van	  de	  hersenen	  voor	  een	  korte	  tijd	  
stopt,	  meestal	  voor	  minder	  dan	  24	  uur	  en	  de	  symptomen	  zijn	  vergelijkbaar	  met	  een	  beroerte),	  7de	  
zenuwverlamming	  (stoornis	  waarbij	  een	  beschadigde	  zenuw	  in	  de	  schedel	  invloed	  heeft	  op	  de	  
beweging	  van	  de	  gelaatsspieren)	  
Leuko-‐encefalopathie:	  dit	  is	  een	  progressieve	  ziekte	  van	  de	  witte	  stof	  van	  de	  hersenen	  en	  
ruggenmerg.	  Patiënten	  met	  leuko-‐encefalopathie	  zijn	  vatbaar	  voor	  infecties,	  mild	  hoofdtrauma	  
of	  andere	  verwondingen.	  Een	  volwassen	  patiënt	  die	  vroeger	  radiotherapie	  voor	  de	  hersenen	  
kreeg,	  ontwikkelde	  leuko-‐encefalopathie	  tijdens	  blinatumomab	  therapie.	  
Posterieure	  reversibele	  encefalopathie	  syndroom:	  dit	  is	  een	  syndroom	  dat	  gekenmerkt	  wordt	  
door	  hoofdpijn,	  aanvallen,	  verwardheid	  en	  gezichtsverlies.	  Een	  volwassen	  patiënt	  ontwikkelde	  
het	  posterieure	  reversibele	  encefalopathie	  syndroom	  5	  maanden	  na	  de	  laatste	  dosis	  van	  
blinatumomab	  en	  3	  ½	  maand	  na	  een	  beenmergtransplantatie.	  Totale	  lichaamsbestraling	  was	  
een	  onderdeel	  van	  de	  therapie	  die	  aan	  de	  patiënt	  gegeven	  werd	  voorafgaand	  aan	  de	  effectieve	  
beenmergtransplantatie.	  
Psychiatrische	  aandoeningen:	  agitatie	  (opwinding,	  onrust),	  hallucinaties,	  psychotische	  stoornis	  
Ademhalingssysteem:	  kortademigheid	  bij	  rust	  of	  bij	  inspanning,	  ademhalingsinsufficiëntie	  (een	  
toestand	  waarbij	  de	  longen	  niet	  voldoende	  zuurstof	  kunnen	  inademen	  of	  niet	  succesvol	  alle	  
koolstofdioxide	  uit	  het	  lichaam	  kunnen	  verwijderen)	  
Bloedvataandoeningen:	  capillaire	  lek-‐syndroom	  (een	  zeldzame	  aandoening,	  gekenmerkt	  door	  
massale	  lekkage	  van	  plasma	  uit	  de	  bloedvaten	  in	  de	  nabijgelegen	  lichaamsholten	  en	  spieren),	  
bloedklonters	  (voornamelijk	  in	  de	  armen	  en	  benen,	  maar	  soms	  ook	  in	  de	  longen),	  en	  ook	  
bloedklonters	  in	  de	  katheter	  (apparaat	  dat	  in	  de	  ader	  gaat).	  
	  
Speciale	  bijwerkingen:	  
·∙	  Hoewel	  de	  meeste	  neurologische	  bijwerkingen	  zijn	  waargenomen	  tijdens	  de	  periode	  van	  de	  eerste	  
ziekenhuisopname,	  wanneer	  de	  medicatie	  voor	  de	  eerste	  keer	  werd	  toegediend,	  is	  er	  nog	  steeds	  een	  
kans	  dat	  de	  symptomen	  zich	  kunnen	  ontwikkelen	  terwijl	  u	  thuis	  bent.	  Het	  kan	  zijn	  dat	  u	  zich	  er	  niet	  
van	  bewust	  bent	  dat	  u	  sommige	  van	  deze	  neurologische	  bijwerkingen	  hebt	  en	  dat	  u	  om	  die	  reden	  
zich	  ook	  niet	  realiseert	  dat	  u	  contact	  moet	  opnemen	  met	  uw	  arts	  of	  om	  hulp	  moet	  bellen.	  Om	  deze	  
reden	  zou	  het	  beter	  zijn	  voor	  u	  als	  u	  na	  uw	  ontslag	  uit	  het	  ziekenhuis	  iemand	  bij	  u	  hebt	  (bijv.	  familie,	  
vrienden,	  verzorgers	  of	  collega’s	  )	  die	  regelmatig	  uw	  welzijn	  kan	  controleren.	  	  
-‐	  Drie	  volwassen	  patiënten	  zijn	  overleden	  ten	  gevolge	  van	  ernstige	  infecties	  (sepsis	  of	  bacteriemie)	  
gerelateerd	  aan	  blinatumomab.	  Eén	  van	  deze	  patiënten	  overleed	  ten	  gevolge	  van	  een	  
schimmelinfectie	  in	  de	  hersenen,	  een	  andere	  patiënt	  ten	  gevolge	  van	  een	  bacteriële	  sepsis	  en	  de	  
derde	  patiënt	  ten	  gevolge	  van	  een	  opportunistische	  infectie	  (Pneumocystis	  Jiroveci	  pneumonia).	  
·∙	  Twee	  kinderen	  met	  ALL	  zijn	  overleden.	  Eén	  overlijden	  gerelateerd	  aan	  de	  behandeling	  met	  
blinatumomab	  was	  het	  gevolg	  van	  het	  cytokine	  release	  syndroom	  en	  het	  tumor	  lysis	  syndroom	  bij	  
een	  5-‐jarig	  kind	  met	  leukemie	  en	  een	  hoog	  niveau	  van	  tumorcellen.	  Het	  andere	  sterfgeval	  was	  een	  
2-‐jarig	  kind	  met	  leukemie,	  spierzwakte	  en	  ademhalingsproblemen	  dat	  vervolgens	  overleed	  ten	  
gevolge	  van	  respiratoire	  insufficiëntie.	  
	  
Andere	  bijwerkingen	  
·∙	  Blinatumomab	  zou	  nieuwe	  bijwerkingen	  kunnen	  veroorzaken	  die	  nog	  niet	  gekend	  zijn.	  
·∙	  Medicatiefouten	  (overdosering)	  van	  blinatumomab	  kunnen	  optreden	  als	  gevolg	  van	  een	  storing	  of	  
programmeerfout	  in	  het	  apparaat	  dat	  de	  studiemedicatie	  levert.	  
·∙	  Zoals	  andere	  medicatie	  kan	  blinatumomab	  allergische	  reacties	  veroorzaken.	  Alhoewel	  er	  tot	  op	  
heden	  geen	  allergische	  reacties	  op	  blinatumomab	  werden	  waargenomen	  in	  klinische	  studies,	  zou	  u	  
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een	  allergische	  reactie	  op	  blinatumomab	  kunnen	  krijgen.	  Symptomen	  van	  een	  allergische	  reactie	  in	  
het	  algemeen	  kunnen	  hoofdpijn,	  huiduitslag,	  jeuk,	  blozen,	  zwelling,	  kortademigheid,	  moeite	  met	  
slikken,	  lage	  bloeddruk,	  misselijkheid	  en	  braken	  omvatten.	  	  
Om	  een	  dergelijke	  reactie	  te	  voorkomen	  of	  af	  te	  zwakken	  wordt	  voor	  de	  start	  van	  de	  infusie	  
dexamethason	  toegediend.	  Als	  u	  symptomen	  van	  een	  allergische	  reactie	  vertoont,	  moet	  u	  
onmiddellijk	  de	  arts	  of	  verpleegkundige	  waarschuwen.	  
·∙	  Nadat	  u	  met	  blinatumomab	  start,	  is	  het	  mogelijk	  dat	  uw	  lichaam	  antistoffen	  (eiwitten)	  maakt	  die	  
kunnen	  leiden	  tot	  het	  niet	  meer	  werken	  van	  blinatumomab.	  Tot	  op	  heden	  heeft	  slechts	  één	  patiënt	  
dergelijke	  eiwitten	  tegen	  blinatumomab	  ontwikkeld.	  	  
·∙	  Patiënten	  die	  blinatumomab	  toegediend	  krijgen,	  zouden	  zich	  tijdens	  de	  infusie	  periode	  moeten	  
onthouden	  van	  activiteiten	  die	  volledige	  mentale	  alertheid	  vereisen,	  zoals	  autorijden	  of	  het	  bedienen	  
van	  zware	  of	  mogelijks	  gevaarlijke	  machines.	  
·∙	  Vertel	  de	  arts	  of	  verpleegkundige	  over	  eventuele	  medicijnen	  die	  u	  neemt,	  onlangs	  
gebruikt	  heeft	  of	  van	  plan	  bent	  om	  te	  nemen,	  inclusief	  geneesmiddelen	  die	  zonder	  voorschrift	  te	  
verkrijgen	  zijn.	  De	  bijwerkingen	  van	  het	  gebruik	  van	  blinatumomab	  in	  combinatie	  met	  andere	  
geneesmiddelen	  zijn	  tot	  op	  heden	  onbekend.	  	  
·∙	  Mogelijk	  ontvangt	  u	  aanvullende	  medicatie	  wanneer	  een	  lumbaalpunctie	  wordt	  uitgevoerd	  als	  
onderdeel	  van	  deze	  studie.	  Deze	  medicijnen	  dienen	  te	  voorkomen	  dat	  kankercellen	  de	  hersenen	  
bereiken.	  De	  arts	  zal	  met	  u	  praten	  over	  de	  risico’s	  van	  het	  nemen	  van	  deze	  medicijnen.	  
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Toestemmingsformulier	  	  
Voor	  de	  behandeling	  met	  blinatumomab	  
	  
	  
Mijn	  vragen	  zijn	  naar	  tevredenheid	  beantwoord.	  Ik	  heb	  voldoende	  tijd	  gehad	  om	  te	  besluiten	  of	  ik	  
met	  dit	  middel	  wil	  worden	  behandeld.	  
	  
Ik	  geef	  toestemming	  voor	  het	  gebruik	  van	  mijn	  gegevens	  over	  het	  effect	  van	  de	  behandeling	  en	  de	  
bijwerkingen	  
	  
Ik	  geef	  toestemming	  voor	  het	  bewaren	  van	  mijn	  gegevens	  tot	  15	  jaar	  na	  het	  einde	  van	  deze	  
behandeling.	  
	  
 
 
 
Naam patiënt: 
 
 
 
Handtekening:  
 
 
 
 
Datum: ____ / _____ / _____ 
 
 
 
 
 
Hierbij verklaar ik dat ik de patient volledig heb geïnformeerd over de behandeling met blinatumomab. 
Als tijdens de behandeling enige informatie beschikbaar komt, die de toestemming van de patient 
kan beïnvloeden, zal ik hem/haar tijdig informeren. 
 
 
Naam arts: 
 
 
 
Handtekening:  
 
 
 
Datum: ____ / _____ / _____ 
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Handtekening:  
 
 
 
 
Datum: ____ / _____ / _____ 
 
 
 
 
 
Hierbij verklaar ik dat ik de patient volledig heb geïnformeerd over de behandeling met blinatumomab. 
Als tijdens de behandeling enige informatie beschikbaar komt, die de toestemming van de patient 
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