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De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden 
 aan het in de handel brengen van het geneesmiddel ENHERTU® (trastuzumab-deruxtecan). Het 
verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een 

maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van ENHERTU® (trastuzumab-
deruxtecan) te waarborgen (RMA versie 09/2022). 

 
 

 

 
ENHERTU® (trastuzumab-deruxtecan) 

 

Leidraad voor beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg in verband met ILD/pneumonitis  

 
Belangrijke risicobeperkende informatie over interstitiële 

longziekte (ILD)/pneumonitis bij behandeling met ENHERTU® 
(trastuzumab-deruxtecan) 

 

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie:  
Lees aandachtig de SKP vooraleer ENHERTU®  voor te schrijven. De volledige en geactualiseerde 

tekst van deze SKP is beschikbaar op de website 
www.fagg.be, rubriek “Zoek informatie over een vergund geneesmiddel’’. 
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Leidraad voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
in verband met ILD/pneumonitis  

 

• wordt verstrekt aan beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg om door te lezen alvorens ENHERTU® 
voor te schrijven en toe te dienen; 

• is een belangrijk instrument om te zorgen dat ILD/pneumonitis vroeg herkend en gediagnosticeerd 
wordt, zodat een onmiddellijke en gepaste behandeling kan worden ingesteld en ernstige gevolgen 
kunnen worden beperkt;  

• dient als geheugensteuntje voor het uitreiken van een patiëntenkaart aan elke patiënt die voor het eerst 
met ENHERTU® wordt behandeld of als om een nieuw exemplaar wordt gevraagd.  

 

Niet alle mogelijke bijwerkingen worden in deze gids vermeld. Lees de productinformatie van ENHERTU® 
voor alle bijzonderheden, met inbegrip van ‘Dosering’ en ‘Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij 
gebruik’. 

 
Wat is ENHERTU®? 
ENHERTU® als monotherapie is een conjugaat van een antilichaam en een topo-isomeraseremmer, gericht 
tegen HER2, en is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met niet-reseceerbare of 
gemetastaseerde HER2-positieve borstkanker die voorafgaand één of meer behandelschema’s op basis van 
anti-HER2 hebben gekregen.  

 

Wat is interstitiële longziekte (ILD)/pneumonitis? 
ILD is een brede term voor een groep van diffuse, parenchymale longaandoeningen die zich manifesteren als 
niet-specifieke hoest, koorts en kortademigheid (dyspneu), waaronder pneumonitis en idiopathische 
longfibrose (met onbekende oorzaak). 

 

Risico op ILD/pneumonitis met ENHERTU® 
Interstitiële longziekte (ILD) en pneumonitis, waaronder gevallen met fatale afloop, zijn gemeld met 
ENHERTU®. In klinische onderzoeken met Enhertu® 5.4 mg/kg over meerdere tumortypes  (n = 573) kwam 
ILD voor bij 12,0% van de patiënten. De meeste gevallen van ILD waren graad 1 (2,6%), graad 2 (7,3%) of 
graad 3 (0,7%). Graad 5 ILD kwam voor bij 1,4% van de patiënten. De mediane tijd tot het eerste optreden 
bedroeg 5,5 maanden (bereik: 1,1 tot 20,8)1. 
 

ILD/pneumonitis herkennen en beperken 
Een vroege diagnose en gepaste behandeling van voorvallen van ILD/pneumonitis zijn essentieel om 
ernstige gevolgen te beperken. Patiënten moeten nauwlettend worden gemonitord en een behandeling 
moet worden ingesteld bij het eerste vermoeden van ILD/pneumonitis (bijvoorbeeld hoesten, 
kortademigheid, koorts, niet anders verklaarde vermoeidheid, afname van zuurstofverzadiging of andere 
nieuwe of ergere ademhalingsproblemen). 

Een hogere incidentie van graad 1 en 2 ILD/pneumonitis is waargenomen bij patiënten met een matige 
nierfunctiestoornis. Patiënten met een matige of ernstige nierfunctiestoornis moeten zorgvuldig worden 
gecontroleerd. 
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Onderzoeken van vermoedelijke ILD/pneumonitis 
Elke aanwijzing voor ILD/pneumonitis moet onmiddellijk worden onderzocht. 

Bij vermoedelijke ILD/pneumonitis2,3  

• Verdere onderzoeken, hieronder vermeld in overweging nemen,:  
– hoge-resolutie-CT-scan4; 
– raadplegen van een longarts (consult voor een infectieziekte, zoals klinisch geïndiceerd); 
– bronchoscopie en bronchoalveolaire lavage, indien klinisch geïndiceerd en haalbaar; 

– longfunctietests (inclusief FVC en CO diffusiecapaciteit) en pulsoximetrie (SpO2); 
– klinische laboratoriumtests 

o arteriële bloedgassen, indien klinisch geïndiceerd; 
o bloedkweek, bloedceltelling, differentiële telling van witte bloedcellen, CRP, markers die 

verband houden met interstitiële pneumonie (KL-6, SP-A, SP-D)5, Covid-19 [SARS-CoV-2]-
test.  

 

Algemene risicofactoren die in verband worden gebracht met 
ILD/pneumonitis als gevolg van andere geneesmiddelen 
Het exacte mechanisme waarmee ENHERTU® mogelijk ILD veroorzaakt, is nog niet bekend.6  

Algemene risicofactoren voor de ontwikkeling van door geneesmiddelen geïnduceerde ILD variëren 
naargelang de ziekte, het geneesmiddel en de betreffende populatie, en omvatten de volgende.,7,8,9  
• Patiënt met een voorgeschiedenis van ILD of longziekte: een vooraf bestaande longziekte en 

verminderde longfunctie zijn belangrijke risicofactoren voor door geneesmiddelen geïnduceerde ILD. 
7,9,10,11 

• Slechte algehele gezondheidstoestand: in de oncologie kan een slechte prestatiestatus of een 
gemetastaseerde ziekte leiden tot een groter risico op door geneesmiddelen geïnduceerde ILD.8 

• Roken: rokers lopen een groter risico op door geneesmiddelen geïnduceerde ILD.7 

• Gevorderde leeftijd: oudere personen, met name personen ouder dan 60 jaar, lopen mogelijk een 
aanzienlijk hoger risico op door geneesmiddelen geïnduceerde ILD.7,911 

• Etnische afkomst: Japanse of Afro-Amerikaanse patiënten lopen mogelijk een hoger risico op door 
geneesmiddelen geïnduceerde ILD.9,12 

• Mannelijk geslacht: mannen lopen mogelijk een hoger risico op door geneesmiddelen geïnduceerde 
ILD.7,11 

• Eerdere behandeling: eerdere chemotherapie, behandeling met meerdere chemotherapeutische 
schema’s, radiotherapie van de thorax en een combinatietherapie met middelen gericht tegen meerdere 
moleculen met of zonder cytotoxica kunnen ertoe leiden dat een patiënt een groter risico loopt op door 
geneesmiddelen geïnduceerde ILD.7,8,9 

 

Instructies voor handelen bij ILD/pneumonitis die vermoedelijk verband 
houdt met ENHERTU® 
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Het doel van ILD-behandeling is het onderdrukken van ontstekingen en het voorkomen van onomkeerbare 
fibrose met mogelijk fatale afloop 9. Behandeling met corticosteroïden wordt als het meest effectief 
beschouwd tijdens de ontstekingsfase van ILD 7. Soms kan ILD acuut optreden en snel vorderen. Passende 
behandeling voor ILD moet onmiddellijk worden ingesteld volgens de onderstaande leidraad voor 
behandeling van ILD/pneumonitis wanneer ILD wordt vermoed en aangepast als een andere etiologie wordt 
vastgesteld. 

 
CTCAE-graad  Beschrijving Aanpassing van de behandeling 
Graad 1 Asymptomatisch; alleen 

klinische of diagnostische 
waarnemingen; interventie 
niet geïndiceerd 

Behandeling met ENHERTU® onderbreken tot 
vermindering van het voorval tot graad 0, daarna: 
• indien verdwenen binnen 28 dagen of minder 

vanaf de datum van optreden, de dosis 
handhaven 

• indien verdwenen binnen meer dan 28 dagen 
vanaf de datum van optreden, de dosis met één 
niveau verlagen 
(bijvoorbeeld eerste dosisverlaging: 4,4 mg/kg) 

• behandeling met corticosteroïden overwegen 
zodra ILD/pneumonitis wordt vermoed 
(bijvoorbeeld ≥ 0,5 mg/kg/dag prednisolon of 
equivalent). 

 
Graad 2 
 

Symptomatisch; medische 
interventie geïndiceerd; 
beperking van instrumentele 
activiteiten in het dagelijkse 
leven 

Behandeling met ENHERTU® definitief stopzetten  
• Zodra ILD/pneumonitis wordt vermoed, 

onmiddellijk een behandeling met 
corticosteroïden instellen (bijvoorbeeld 
≥ 1 mg/kg/dag prednisolon of equivalent) 
gedurende ten minste 14 dagen of tot klinische 
symptomen en CT-bevindingen 
(computertomografie) van de thorax volledig 
zijn verdwenen. 

• Daarna gedurende ten minste 4 weken 
geleidelijk afbouwen. 

Graad 3 
 

Ernstige symptomen; 
beperking van activiteiten 
van zelfzorg in het dagelijkse 
leven; zuurstof geïndiceerd 

Graad 4 Levensbedreigende 
respiratoire insufficiëntie; 
dringende interventie 
geïndiceerd (bijvoorbeeld 
tracheotomie of intubatie) 

Graad 5 Overlijden  
 

Gradering gebaseerd op de National Cancer Institute (NCI) Common Terminology Criteria for Adverse Events 
(CTCAE)13 
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Gespreksonderwerpen voor raadplegingen van een patiënt (de eerste 
raadpleging of daaropvolgende raadplegingen) 
 
Tijdens de eerste raadpleging (voorafgaand aan het voorschrijven van ENHERTU®): 

• Informeer de patiënt dat hij of zij als gevolg van longproblemen ernstige bijwerkingen en mogelijk 
bijwerkingen met fatale afloop kan krijgen. 

• Ga na of de patiënt een voorgeschiedenis van ILD/pneumonitis of een voorgeschiedenis van 
comorbiditeiten van de longen, een voorgeschiedenis van behandeling met corticosteroïden heeft.  

• Controleer op tekenen en symptomen van longproblemen. 

• Informeer de patiënt dat een vroege diagnose en gepaste behandeling van voorvallen van 
ILD/pneumonitis essentieel zijn om ernstige gevolgen te beperken. 

• Instrueer de patiënt dat hij of zij onmiddellijk contact met u moet opnemen, zelfs voor lichte tekenen of 
symptomen van ILD/pneumonitis, omdat sommige voorvallen snel erger kunnen worden als ze niet 
worden behandeld. 

• Instrueer de patiënt dat hij of zij de symptomen niet zelf mag behandelen. 

• Geef de patiënt de patiëntenkaart en bespreek de therapie met de patiënt voordat u begint met de 
behandeling met ENHERTU®. 

• Vul de patiëntenkaart in en herinner de patiënt eraan dat hij of zij die altijd bij zich moet hebben en ook 
aan de arts(en) van een andere gezondheidsinstelling(en) te tonen als de behandelende arts/oncoloog 
niet beschikbaar is. 

 

Tijdens alle raadplegingen:  

• Controleer op tekenen en symptomen van longproblemen. 

• Herinner de patiënt eraan dat een vroege diagnose en gepaste behandeling van longproblemen 
essentieel zijn om levensbedreigende complicaties te beperken. 

• Controleer of de patiënt de patiëntenkaart bij zich heeft 

Herinner de patiënt eraan dat het belangrijk is dat hij of zij naar de geplande afspraken komt. 
 

Eventuele vragen die u aan uw patiënten kunt stellen als hulp om ILD/pneumonitis vroeg te 
herkennen: 

• Moest u onlangs hoesten? Is het een droge hoest? 

• Heeft u last gehad van kortademigheid, en dan vooral tijdens of na lichamelijke inspanning? 

• Heeft u nieuwe problemen met de ademhaling of luchtwegen gehad? 

• Als u al problemen met de luchtwegen heeft, zijn die dan erger geworden? 

• Heeft u koorts gehad? 

• Voelde u zich moe? 

• Rookt u of gebruikt u e-sigaretten? 
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Melding van vermoedelijke bijwerkingen 
 
Melden van bijwerkingen 

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen en ook mogelijke 
medicatiefouten, geassocieerd met het gebruik van ENHERTU® (trastuzumab-deruxtecan) te 
melden aan de afdeling Vigilantie van het FAGG. Het melden kan bij voorkeur online gebeuren via 
www.eenbijwerkingmelden.be of anders via de “papieren gele fiche” die op verzoek verkrijgbaar is 
bij het FAGG of die kan worden afgedrukt op de website van het FAGG, www.fagg.be. De ingevulde 
gele fiche kan per post verzonden worden naar het adres FAGG – afdeling Vigilantie – Galileelaan 
5/03 – 1210 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail naar: adr@fagg-afmps.be.  
Bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van ENHERTU® (trastuzumab-deruxtecan) kunnen ook 
worden gemeld aan de dienst voor Geneesmiddelenbewaking van Daiichi Sankyo Belgium N.V.-S.A 
op het telefoonnummer 02/227.18.80  of per e-mail naar pharmacovigilance@daiichi-sankyo.be. 
 
Bijkomende materialen 
Bijkomende materialen zoals patiëntenkaart (Nederlands, Frans, Duits), een gedrukte versie van de 
Leidraad voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg in verband met ILD/pneumonitis                  
(Nederlands, Frans) en/of Leidraad voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg ter 
voorkoming van medicatiefouten (als gevolg van productverwarring) (Nederlands, Frans) zijn 
verkrijgbaar: 

1) Op de site www.fagg.be   Zoek informatie over een vergund geneesmiddel 
2) Via medinfo@daiichi-sankyo.be of per telefoon op het nummer 02/227.18.80.  

  

mailto:pharmacovigilance@daiichi-sankyo.be
http://www.fagg.be/
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