
Om een maximaal voordeel te halen voor uw gezondheid uit de effecten van het geneesmiddel BLINCYTO®, om voor 
een goed gebruik ervan te zorgen en om de ongewenste effecten ervan te beperken, zijn er bepaalde maatregelen / 
voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen, die in dit materiaal worden uitgelegd (RMA Versie 04/2019).

Deze educatieve brochure bevat belangrijke informatie waarvan u op de hoogte  
moet zijn voordat u BLINCYTO® toegediend krijgt.

Dit educatief materiaal is van essentieel belang om een veilig en effectief gebruik van 
het geneesmiddel en een juiste omgang met de belangrijke geselecteerde risico’s te 
waarborgen. Lees deze brochure goed door voordat u het geneesmiddel gebruikt.

Als u vragen hebt over BLINCYTO®, kunt u deze aan uw arts of verpleegkundige  
stellen of de bijsluiter raadplegen.

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel BLINCYTO® gebruikt.  
De volledige en geactualiseerde tekst van deze bijsluiter is beschikbaar op de website 

www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”.
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BELANGRIJKE RISICOBEPERKENDE INFORMATIE  
VOOR PATIËNTEN EN ZORGVERLENERS

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

EDUCATIEVE BROCHURE VOOR PATIËNTEN  
EN ZORGVERLENERS

BLINCYTO® (blinatumomab)
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Overzicht van behandeling met BLINCYTO®

Wat is BLINCYTO® ?
BLINCYTO® is een geneesmiddel dat uw afweersysteem in staat stelt de afwijkende witte 
bloedkankercellen aan te vallen en te vernietigen.

Waarvoor wordt BLINCYTO® gebruikt ?

BLINCYTO® wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met acute 
lymfoblastenleukemie. Acute lymfoblastenleukemie is een vorm van bloedkanker waarbij een 
bepaald type witte bloedcellen, de B lymfocyten, gaan woekeren. BLINCYTO® wordt gebruikt 
wanneer acute lymfoblastenleukemie terugkeert of niet heeft gereageerd op een eerdere 
behandeling (dit wordt ‘recidieve/refractaire acute lymfoblastenleukemie’ genoemd). 

Het wordt ook gebruikt bij volwassen patiënten met acute lymfoblastenleukemie bij wie er na de 
vorige behandeling een klein aantal kankercellen is achtergebleven (dit wordt ‘minimale restziekte’ 
genoemd).

BLINCYTO® wordt gebruikt voor de behandeling van kinderen (≥ 1 jaar), tieners en 
jongvolwassenen met acute lymfoblastische leukemie wanneer eerdere behandelingen niet hebben 
gewerkt of niet meer werken.

Hoe wordt BLINCYTO® toegediend ?

BLINCYTO® wordt toegediend via continue infusie in een ader (intraveneus) met een 
infuuspomp gedurende een periode van 4 weken (dit is 1 behandelingscyclus). Daarna 
volgt een onderbreking van 2 weken waarin geen infusie wordt gegeven. Gedurende elke 
behandelingscyclus blijft de infusiekatheter ononderbroken aangesloten.

BLINCYTO® wordt meestal in 2 behandelingscycli toegediend als u recidieve/refractaire acute 
lymfoblastenleukemie heeft, of gedurende 1 behandelingscyclus als u acute lymfoblastenleukemie 
met minimale restziekte heeft. Als u op deze behandeling heeft gereageerd, kan uw arts besluiten 
om over te gaan tot nog eens maximaal 3 behandelingscycli. Het aantal behandelingscycli en 
welke dosis u zal worden toegediend zal afhangen van hoe u BLINCYTO® verdraagt en hoe u 
op de behandeling reageert. Uw arts zal met u bespreken hoe lang de behandeling duurt. De 
behandeling kan ook onderbroken worden, afhankelijk van hoe u BLINCYTO® verdraagt.
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Als u recidieve/refractaire acute lymfoblastenleukemie heeft, wordt aanbevolen om de eerste 
9 dagen van de behandeling en de eerste 2 dagen van de tweede cyclus in het ziekenhuis 
toe te dienen onder toezicht van een arts of verpleegkundige met ervaring in het gebruik van 
antikankermiddelen.

Als u acute lymfoblastenleukemie met minimale restziekte heeft, wordt aanbevolen om de eerste 3 
dagen van de behandeling en de eerste 2 dagen van de daaropvolgende cycli in het ziekenhuis 
toe te dienen onder toezicht van een arts of verpleegkundige met ervaring in het gebruik van 
antikankermiddelen.

Aanbevolen wordt om de eerste 14 dagen van de behandeling in het ziekenhuis toe te dienen als 
u neurologische problemen heeft of heeft gehad. Uw arts zal met u bespreken of u de behandeling 
thuis kunt voortzetten na deze eerste opname in het ziekenhuis. Het kan tijdens de behandeling 
voorkomen dat de infuuszak door een verpleegkundige verwisseld moet worden. 

Uw arts bepaalt met welke frequentie de infuuszak verwisseld moet worden, variërend van 
dagelijks tot elke 4 dagen. Afhankelijk van de frequentie van verwisselen kan de infusiesnelheid 
hoger of lager zijn.



Belangrijke informatie die u en/of uw zorgverlener moet weten over het gebruik van BLINCYTO®

Infuuspomp en
toebehoren

•   U krijgt de BLINCYTO®-oplossing toegediend via een infuus dat het 
geneesmiddel rechtstreeks afgeeft via een infuuslijn in een ader.

•   De pomp blijft 28 dagen lang 24 uur per dag op u aangesloten.  
Maak de pomp niet open.

•   Zorg dat de lijn altijd met de pomp verbonden blijft.
•   Zorg dat de lijn nooit in de war of gedraaid raakt.
•   Ga niet op de lijn liggen.
•  Verander de instellingen van de pomp niet met opzet:

•   Neem direct contact op met uw arts of verpleegkundige als op enig 
moment het alarm van de pomp afgaat.

•   Roep onmiddellijk de hulp van uw arts of verpleegkundige in als de 
pomp onverwacht niet meer werkt of als de infuuszak sneller leeg 
raakt dan verwacht.

•   Trek nooit aan de lijn en schakel de pomp nooit uit.
•   Neem onmiddellijk contact op met uw arts of verpleegkundige als u 

bloed in de slang ziet. Zorg dat de pomp, de lijn en de afdekking op de 
plaats waar het infuus in uw ader is ingebracht altijd droog blijven.

•   Neem contact op met uw arts of verpleegkundige als u zich zorgen 
maakt over de werking van uw pomp.

Problemen van het
zenuwstelsel

•   Door BLINCYTO® kunt u zich duizelig of verward voelen. Ook kunt u 
last krijgen van trillende handen, toevallen of moeite met lopen, praten 
of schrijven.

•   Bel meteen uw arts of verpleegkundige als u deze symptomen krijgt. 
Lees de bijsluiter voor meer informatie.

•   Bestuur geen voertuig, bedien geen zware machines en onderneem geen 
gevaarlijke activiteiten terwijl u dit geneesmiddel toegediend krijgt.

 
Melden van bijwerkingen

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe 
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van 
alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. U kunt bijwerkingen rechtstreeks melden (zie details 
hieronder) of contacteer Amgen op het nummer +32 2 775 27 11. Door bijwerkingen te melden, 
kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Melding van bijwerkingen
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten; Afdeling Vigilantie; 
EUROSTATION II; Victor Hortaplein, 40/40; B-1060 Brussel; www.fagg.be; patientinfo@fagg-afmps.be.
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