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

maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van BLINCYTO® te waarborgen (RMA versie 04/2019).

Dit educatief materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP vooraleer 
BLINCYTO® af te leveren. De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website www.fagg.be, 

rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”.
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EDUCATIEVE BROCHURE VOOR VERPLEEGKUNDIGEN

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

BLINCYTO® (blinatumomab)
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Therapeutische indicatie

•  BLINCYTO® is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassenen met Philadelphia-chromosoom-
negatieve, CD19-positieve, recidiverende of refractaire precursor-B acute lymfoblastenleukemie (ALL).

•  BLINCYTO® is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassenen met Philadelphia-chromosoom-
negatieve, CD19-positieve precursor-B ALL, in eerste of tweede complete remissie, met minimale restziekte (MRD) groter 
dan of gelijk aan 0,1%.

•  BLINCYTO® is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van pediatrische patiënten van 1 jaar of ouder met 
Philadelphia-chromosoom-negatieve, CD19-positieve precursor-B ALL, die refractair of recidief is na minimaal twee 
eerdere behandelingen of die recidief is na een eerdere allogene hematopoëtische stamceltransplantatie.
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Belangrijke informatie over BLINCYTO® 

De volgende acties dienen te worden ondernomen om medicatiefouten te voorkomen of te beperken en om belangrijke 
adviezen over neurologische voorvallen te geven. 

Toediening

Infuuslijnen
•   De infuuslijn of intraveneuze katheter niet spoelen in de patiënt aangezien hierdoor onbedoeld 

een bolus BLINCYTO® kan worden toegediend. Bij toediening via een multi-lumen veneuze 
katheter, moet BLINCYTO® via een apart lumen worden geïnfundeerd. 

Pompspecificaties 
en -instellingen

•   Programmeer de pomp uitsluitend aan de hand van de infusiesnelheid die op het etiket van de 
infuuszak is afgedrukt.

•   Bereken de infusiesnelheid niet zelf. 

•   Vergrendel de pomp en controleer bij elke zakwisseling of de batterij voldoende opgeladen is. 

•   Instrueer patiënten om de pomp niet open te maken.

•   Instrueer patiënten en zorgverleners om niet te proberen de pomp te repareren als deze op 
enig moment niet goed lijkt te werken (bijvoorbeeld als het alarm afgaat). Vertel hun dat ze 
onmiddellijk de hulp van de behandelende arts of van u moeten inroepen.

•   Instrueer patiënten om de instellingen van de pomp niet opzettelijk te wijzigen (met 
uitzondering van het stopzetten van de pomp in geval van nood).

•   Vergeet niet vóór elke wisseling van de infuuszak te controleren of het resterende volume in de 
infuuszak in overeenstemming is met de ingestelde infusiesnelheid. Als het resterende volume in 
de infuuszak vóór de wisseling van de infuuszak niet in overeenstemming is met de ingestelde 
infusiesnelheid, noteert u de afwijking en neemt u contact op met de arts voor verdere 
instructies.

Wisseling van 
de infuuszak

•   De infuuszak moet binnen 4 uur van de opgegeven tijd worden verwisseld, ongeacht het 
resterende volume in de huidige infuuszak.

Onderbreking 
van de therapie

•   Toezicht door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg of ziekenhuisopname wordt 
aanbevolen in gevallen waarin de behandeling na een onderbreking van 4 uur of langer 
opnieuw wordt gestart (zie rubriek 4.2 van de SKP voor meer informatie).

Verzorging 
van de 

katheterplaats

•   BLINCYTO®-oplossing bevat geen conserveermiddel. Bij de toediening van BLINCYTO® dient 
altijd een aseptische techniek te worden toegepast.

•   Instrueer patiënten en/of zorgverleners hoe ze de katheterplaats dienen te verzorgen.

Voorlichting Neurologische 
voorvallen

•   Beoordeel patiënten op klachten en verschijnselen van neurologische voorvallen (bijv. 
verwardheid, desoriëntatie, duizeligheid, tremor, toevallen) voorafgaand aan en gedurende de 
behandelingscyclus (zie rubriek 4.4 van de SKP voor meer informatie). Overweeg periodiek 
een schrijftest te gebruiken als hulpmiddel voor het monitoren op neurologische voorvallen 
tijdens behandeling met BLINCYTO®.

•   Oudere patiënten kunnen gevoeliger zijn voor ernstige neurologische voorvallen. 

•   Licht patiënten voor over de mogelijke neurologische bijwerkingen.

•   Adviseer patiënten om:

•   geen voertuig te besturen, geen zware machines te bedienen of gevaarlijke activiteiten 
te beoefenen terwijl ze BLINCYTO® toegediend krijgen;

•   direct contact met u of de arts op te nemen als ze last krijgen van neurologische symptomen.
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Melden van bijwerkingen
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden 
vastgesteld. Het is belangrijk om vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen 
voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem. 

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van BLINCYTO® 
te melden aan de afdeling Vigilantie van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
(FAGG). Het melden kan online gebeuren via www.gelefiche.be of 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 gele fiche 
kan worden verzonden per post naar het adres FAGG – afdeling Vigilantie – Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 
1060 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail naar adversedrugreactions@fagg-afmps.be.

Bijwerkingen kunnen eveneens worden gemeld aan de dienst Geneesmiddelenbewaking van Amgen per fax op het 
nummer 0800 80877 of per mail naar eu-besafetybelux@amgen.com.

V.U.: Amgen n.v., Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem


