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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 ter voorkoming van 

medicatiefouten (als gevolg van 
productverwarring) 

 
 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de 
SKP (in bijlage) 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”. 

  

http://www.fagg.be/
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ENHERTU® 
ENHERTU® (trastuzumab-deruxtecan) is een antilichaam-geneesmiddelconjugaat (antibody-drug 
conjugate, ADC) dat een gehumaniseerd monoklonaal anti-HER2-IgG1-antilichaam (mAb) bevat met 
dezelfde aminozuursequentie als trastuzumab, covalent gebonden aan DXd, een exatecanderivaat en 
een topo-isomerase I-remmer. 
 
Indicatie 
ENHERTU® als monotherapie 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. 
 
  

 
 
Belangrijke informatie 
 
1. ENHERTU® (trastuzumab-deruxtecan) is GEEN generische versie of biosimilar van 

trastuzumab (bijv. Herceptin®). 
2. ENHERTU® (trastuzumab-deruxtecan) en Kadcyla® (trastuzumab-emtansine) zijn 

2 verschillende producten; beide zijn antilichaam-geneesmiddelconjugaten (ADC) maar 
met verschillende eigenschappen, doseringsschema's en niet-identieke indicaties. 

3. ENHERTU® (trastuzumab-deruxtecan) is NIET onderling verwisselbaar met producten die 
trastuzumab bevatten, zoals Herceptin® (trastuzumab) of Kadcyla® (trastuzumab-emtansine). 

4. Dien ENHERTU® (trastuzumab-deruxtecan) NIET toe in combinatie met andere producten 
die trastuzumab bevatten, zoals Herceptin® (trastuzumab) of Kadcyla® 
(trastuzumab-emtansine) of met chemotherapie. 

5. Dien ENHERTU® (trastuzumab-deruxtecan) NIET toe in doses van meer dan 5,4 mg/kg 
eenmaal om de 3 weken. 

6. Zowel de fantasienaam ENHERTU® als de volledige INN, trastuzumab-deruxtecan, moeten 
worden gebruikt en bevestigd bij het voorschrijven, de bereiding van de oplossing voor 
infusie en de toediening van ENHERTU® aan patiënten. 

 

  

WAARSCHUWING 
 

Risico op verwarring tussen ENHERTU® (trastuzumab-deruxtecan) en andere 
producten die trastuzumab bevatten, waaronder Kadcyla® (trastuzumab-emtansine). 
 
Er zijn belangrijke verschillen tussen deze producten en verwarring tijdens het proces van 
voorschrijven, bereiden en toedienen kan leiden tot overdosering, onderbehandeling en/of 
toxiciteit. 
 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moeten zowel de fantasienaam ENHERTU® als 
de volledige INN, trastuzumab-deruxtecan, gebruiken bij het voorschrijven, de bereiding 
van de infusie en de toediening van ENHERTU® aan patiënten. 
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Fouten voorkomen: artsen/voorschrijffase 
 
Handgeschreven voorschriften: mogelijke gebieden van verwarring 
 
Zowel de naam ENHERTU® als trastuzumab-deruxtecan moeten altijd worden gebruikt bij het 
voorschrijven. Voorbeeld:  

 
Elektronische systemen: mogelijke gebieden van verwarring 

 

 

Alfabetische sortering op naam 
trastuzumab, 
trastuzumab-deruxtecan en 
trastuzumab-emtansine kunnen 
achter elkaar voorkomen 

 

 

Afkapping van de naam 
Wanneer het systeem slechts een 
deel van de geneesmiddelnaam in 
de keuzelijst of het tekstvenster 
weergeeft (bijv. trastuzumab, 
trastuzumab-deruxtecan of 
trastuzumab-emtansine) 
 

 

 

Beperkt tekstveld 
Wanneer het systeem slechts een 
deel van de geneesmiddelnaam in 
de keuzelijst of het tekstvenster 
weergeeft (bijv. trastuzumab, 
trastuzumab-deruxtecan en 
trastuzumab-emtansine) 
 

 
Maatregelen ter voorkoming van fouten 
Voorschrijvers moeten zich vertrouwd maken met de samenvatting van de 
productkenmerken (SKP) van ENHERTU®, die beschikbaar is op www.fagg.be, rubriek 
“BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel” 

 

Verwijs naar ENHERTU® en trastuzumab-deruxtecan wanneer u met de patiënt 
over het geneesmiddel spreekt 

 

Elektronische systemen 
• Controleer of het om het juiste geneesmiddel gaat voordat u het aanklikt 
• Selecteer altijd het juiste geneesmiddel in het elektronisch medisch dossier 
• Zorg ervoor dat het geneesmiddel dat u voorschrijft ENHERTU® 

(trastuzumab-deruxtecan) is en niet trastuzumab of trastuzumab-emtansine 
• Tracht, waar mogelijk, op merknaam te zoeken 

 

Handgeschreven voorschriften 
• Zorg ervoor dat zowel ENHERTU® als trastuzumab-deruxtecan op het 

voorschrift en in de patiëntennotities worden genoteerd 
• Gebruik geen afkortingen of afkappingen en laat de naam niet weg 
• Zorg ervoor dat het juiste geneesmiddel duidelijk vermeld staat in de anamnese 
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Fouten voorkomen: apothekers/bestel- en bereidingsfase 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moeten het etiket van de injectieflacons 
controleren, met inbegrip van de kleur van het etiket, om zich ervan te verzekeren dat het 
geneesmiddel dat wordt bereid en toegediend ENHERTU® (trastuzumab-deruxtecan) is en 
niet een product dat trastuzumab bevat, zoals Herceptin® of Kadcyla® 
(trastuzumab-emtansine). 
 

 
Mogelijke maatregelen ter voorkoming van fouten 
 
Apothekers moeten zich vertrouwd maken met de samenvatting van de 
productkenmerken (SKP) van ENHERTU® 
 

 

Controleer of er in het ziekenhuis/de praktijk protocollen ter voorkoming van 
medicatiefouten zijn vastgelegd en of deze gevolgd worden 
 

 

Wees u ervan bewust bij het lezen van voorschriften dat er verschillende soorten 
geneesmiddelen zijn met een gelijkaardige INN (bijv. trastuzumab, trastuzumab SC, 
trastuzumab-emtansine en trastuzumab-deruxtecan) 
 

 

Dubbelcheck of het beoogde geneesmiddel ENHERTU® (trastuzumab-deruxtecan) is en of 
beide namen genoteerd staan op het voorschrift en/of in de anamnese 
 

 

Raadpleeg de behandelend arts in geval van twijfel 
 

 

Maak uzelf vertrouwd met de kleur van de verschillende dozen, etiketten en doppen die 
beschikbaar zijn voor alle producten die trastuzumab bevatten, zodat u de juiste doos 
selecteert 
 

 

Zorg ervoor dat het juiste geneesmiddel bij de groothandelaar wordt besteld en dat het 
juiste geneesmiddel in de apotheek wordt ontvangen 
 

 

Bewaar ENHERTU® op een andere plaats in de koelkast dan andere producten die 
trastuzumab bevatten (bijv. Herceptin® of Kadcyla®) 
 

 

Zorg ervoor dat ENHERTU® met 5% glucoseoplossing wordt verdund in een infuuszak. 
Gebruik geen natriumchlorideoplossing. 
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Overzicht vergelijking van het commerciële uiterlijk van Enhertu® (trastuzumab-deruxtecan) met andere producten 
die trastuzumab bevatten en het antilichaam-geneesmiddelconjugaat dat gericht is tegen HER2, Kadcyla® 
(trastuzumab-emtansine) 
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Fouten voorkomen: verpleegkundigen/toedieningsfase 
Mogelijke maatregelen ter voorkoming van fouten 
 

Verpleegkundigen moeten zich vertrouwd maken met de samenvatting van de 
productkenmerken (SKP) van ENHERTU® 
 

 

Zorg ervoor dat er in het ziekenhuis/de praktijk protocollen ter voorkoming van 
medicatiefouten zijn vastgelegd en dat deze gevolgd worden 
 

 

Controleer zowel het voorschrift als de patiëntennotities om u ervan te vergewissen dat 
ENHERTU® en trastuzumab-deruxtecan zijn genoteerd als het voorgeschreven 
geneesmiddel 
 

 

Controleer bij ontvangst van de infuuszak of het etiket op de infuuszak overeenkomt met 
het voorschrift en de patiëntennotities 
 

 

Overweeg om voorafgaand aan de infusie een dubbel controlesysteem met twee 
verpleegkundigen te gebruiken, om ervoor te zorgen dat het juiste geneesmiddel en de 
juiste dosis worden toegediend 
 

 

Verwijs zowel naar ENHERTU® als trastuzumab-deruxtecan wanneer u met de patiënt over 
het geneesmiddel spreekt 
 

 

De aanbevolen dosis ENHERTU® is 5,4 mg/kg eenmaal om de 3 weken.  
De initiële dosis moet worden toegediend als een intraveneuze infusie over een periode van 
90 minuten. Als de vorige infusie goed werd verdragen, mogen daaropvolgende doses 
Enhertu worden toegediend als een infusie over een periode van 30 minuten. Anti-emetica 
kunnen als profylaxe of behandeling worden toegediend in overeenstemming met de lokale 
medische praktijk, naargelang de patiënt die verdraagt. 
De infusiesnelheid van ENHERTU® moet worden verlaagd of de infusie moet worden 
onderbroken als de patiënt infusiegerelateerde symptomen ontwikkelt. ENHERTU® moet 
definitief worden gestaakt in geval van ernstige reacties op de infusie. 
 

 

Denk eraan dat ENHERTU® wordt verdund met 5% glucoseoplossing 
 

 

Maak uzelf vertrouwd met de dosisaanpassing van ENHERTU® in verband met toxiciteiten 
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[OPTIONEEL] Controlelijst – Fouten voorkomen: 
 

Controlepunt (1/2) ARTSEN/ 
voorschrijffase 

APOTHEKERS/ 
bestel- en 
bereidingsfase 

VERPLEEG-
KUNDIGEN/ 
toedieningsfase 

Maak uzelf vertrouwd met de samenvatting 
van de productkenmerken (SKP) van 
ENHERTU®, die beschikbaar is op 
www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP 
van een geneesmiddel 

   

Verwijs altijd naar zowel ENHERTU® als 
trastuzumab-deruxtecan 

   

Elektronische systemen 
• Controleer of het om het juiste 

geneesmiddel gaat voordat u het 
aanklikt 

• Selecteer altijd het juiste 
geneesmiddel in het elektronisch 
patiëntendossier 

• Zorg ervoor dat het voorgeschreven 
geneesmiddel ENHERTU® 
(trastuzumab-deruxtecan) is en niet 
trastuzumab of 
trastuzumab-emtansine 

• Tracht, waar mogelijk, merknamen 
te gebruiken 

   

Gebruik geen afkortingen of afkappingen en 
laat de naam niet weg 

   

Zorg ervoor dat het juiste geneesmiddel 
duidelijk genoteerd staat op het voorschrift 
en in de patiëntennotities 

   

Controleer of er in het ziekenhuis/de 
praktijk protocollen ter voorkoming van 
medicatiefouten zijn vastgelegd en of deze 
gevolgd worden 

   

Wees u ervan bewust bij het lezen van 
voorschriften dat er verschillende soorten 
geneesmiddelen zijn met een gelijkaardige 
INN (bijv. trastuzumab, trastuzumab SC, 
trastuzumab-emtansine en 
trastuzumab-deruxtecan) 

   

Dubbelcheck of het beoogde geneesmiddel 
ENHERTU® (trastuzumab-deruxtecan) is en 
of beide namen genoteerd staan op het 
voorschrift en/of in de anamnese 

   

Raadpleeg de behandelend arts in geval van 
twijfel 

   

Maak uzelf vertrouwd met de kleur van de 
verschillende dozen, etiketten en doppen 
die beschikbaar zijn voor alle producten die 
trastuzumab bevatten, zodat u de juiste 
doos selecteert 
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Controlepunt (2/2) ARTSEN/ 
voorschrijffase 

APOTHEKERS/ 
bestel- en 
bereidingsfase 

VERPLEEG-
KUNDIGEN/ 
toedieningsfase 

Controleer of de injectieflacons voorzien 
zijn van het ETIKET DAT SPECIFIEK IS VOOR 
ENHERTU® 

   

Zorg ervoor dat het juiste geneesmiddel bij 
de groothandelaar wordt besteld en dat het 
juiste geneesmiddel in de apotheek wordt 
ontvangen 

   

Bewaar ENHERTU® op een andere plaats in 
de koelkast dan andere producten die 
trastuzumab bevatten (bijv. Herceptin® of 
Kadcyla®) 

   

Controleer bij ontvangst van de infuuszak of 
het etiket op de infuuszak overeenkomt met 
het voorschrift en de patiënten notities 

   

Overweeg om voorafgaand aan de infusie 
een dubbel controlesysteem met twee 
verpleegkundigen te gebruiken, om ervoor 
te zorgen dat het juiste geneesmiddel en de 
juiste dosis worden toegediend 

   

Denk eraan dat de aanbevolen dosis van 
ENHERTU® 5,4 mg/kg eenmaal om de 
3 weken is 

   

Denk eraan dat ENHERTU® wordt verdund 
met 5% glucoseoplossing 

   

Maak uzelf vertrouwd met de 
dosisaanpassing van ENHERTU® in verband 
met toxiciteiten 
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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 S.A-N/V.  
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fagg.be/

	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...
	ENHERTU® (trastuzumab-deruxtecan)

