
“De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel 

brengen van het geneesmiddel Vectibix
®
. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze 

informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van Vectibix
®
 te 

waarborgen (RMA gewijzigde versie 04/2016).” 
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Vectibix
®

 

(panitumumab) 

Concentraat voor oplossing voor infusie 

 

Educatief materiaal voor de arts 

 

Dit educatief materiaal voor de arts legt het belang uit van het bepalen van de 

RAS tumorstatus voorafgaand aan het voorschrijven van Vectibix® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit educatief materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de 
SKP vooraleer Vectibix® voor te schrijven. 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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Doel van dit educatief materiaal (RMA of Risk Minimisation 

Activities) 

Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat informatiemateriaal 
beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars. Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten 
hebben als doel een veilig en doeltreffend gebruik van Vectibix® te waarborgen en moeten volgende 
belangrijke onderdelen bevatten: 

 “De vergunninghouder zal er zorg voor dragen dat alle artsen van wie kan worden verwacht dat zij 
Vectibix® voorschrijven, voorzien worden van educatiematerialen die hen informeren over het 
belang van RAS-bepaling (KRAS en NRAS) voorafgaand aan behandeling met panitumumab.  

De belangrijkste aspecten van deze materialen zijn de volgende: 

 Korte introductie wat betreft de Vectibix®-indicatie en het doel van het materiaal 

 Korte introductie wat betreft RAS en de rol daarvan in het panitumumab-werkingsmechanisme 

 Informatie dat bij patiënten met gemuteerde RAS-tumoren panitumumab een nadelig effect heeft 
in combinatie met FOLFOX en geen effect heeft als monotherapie of in combinatie met FOLFIRI 

 Aanbeveling dat Vectibix®:  

o alleen dient te worden gebruikt bij patiënten met een wild-type RAS-tumor 

o niet dient te worden gebruikt als monotherapie of in combinatie met FOLFIRI bij patiënten 
met een gemuteerde RAS-tumor of bij wie de RAS-status van de tumor niet bepaald is 

o gecontra-indiceerd is in combinatie met FOLFOX bij patiënten met een gemuteerde RAS-
tumor of bij wie de RAS-status van de tumor niet bekend is. 

 Informatie over hoe het bepalen van de RAS-status juist moet worden uitgevoerd.” 
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Therapeutische indicaties 

Vectibix® is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met wild-type RAS 
gemetastaseerd colorectaal carcinoom (mCRC): 

 in de eerste lijn in combinatie met FOLFOX of FOLFIRI. 

 in de tweede lijn in combinatie met FOLFIRI bij patiënten die in de eerste lijn fluoropyrimidine-
bevattende chemotherapie hebben ontvangen (zonder irinotecan). 

 als monotherapie na falen van fluoropyrimidine-, oxaliplatine-, en irinotecan-bevattende 
chemotherapieregimes. 

Het belang van RAS als een predictieve biomarker: selectie van 

patiënten die al dan niet baat kunnen hebben bij Vectibix
® 

De RAS-genen (KRAS en NRAS) komen in twee vormen voor: gemuteerd en wild-type (niet-
gemuteerd). 

Bij patiënten met tumoren met gemuteerd RAS die Vectibix® in combinatie met FOLFOX 
chemotherapie ontvingen, is in vergelijking tot behandeling met FOLFOX alleen een nadelig effect 
op de overleving aangetoond. 

Bij patiënten met tumoren met gemuteerd RAS heeft Vectibix® in monotherapie en in combinatie met 
FOLFIRI geen positief effect. 

Patiënten met wild-type RAS-tumoren daarentegen, kunnen baat hebben bij Vectibix®. 

 

 

 

 

 

 

  

Gemuteerd RAS  

(of RAS status onbekend) 

Niet-gemuteerd RAS 

(Wild-type RAS) 

Mogelijk baat bij Vectibix® 

(voor goedgekeurde indicaties) 

Geen baat bij Vectibix® 

(als monotherapie of in combinatie met FOLFIRI)
 

Nadelige effecten bij Vectibix® in 

combinatie met FOLFOX in 

vergelijking met FOLFOX alleen 
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Rol van RAS in het Vectibix
®

 werkingsmechanisme 

 

Vectibix® bij patiënten met wild-type RAS 

Vectibix® blokkeert de activatie van EGFR. Bij 
wild-type RAS, resulteert de behandeling met 
Vectibix® in de remming van de signaal-
transductie die leidt tot proliferatie, angiogenese 
en metastasering. 

Vectibix® bij patiënten met gemuteerd RAS 

Wanneer RAS gemuteerd is, heeft Vectibix® 
geen effect, omdat de KRAS of NRAS genen 
een afwijkend eiwit produceren. Het afwijkend 
eiwit blijft geactiveerd en geeft zelfs signalen 
door wanneer EGFR wordt geremd. 

  

EGFR: Epidermale Groei Factor Receptor (Epidermal Growth Factor Receptor) 
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Het belang van het bepalen van de RAS-status 

 

 

Vectibix® mag alleen worden gebruikt bij patiënten met een wild-type RAS-tumor. 
Bewijs van de wild-type (niet-gemuteerde) RAS-status (KRAS en NRAS) is vereist 

vooraleer de behandeling met Vectibix® wordt ingesteld. 

 

Gebruik van de RAS-mutatiestatus als biomarker kan patiënten identificeren die voor behandeling 
met Vectibix® in aanmerking komen. 

Behandeling met Vectibix® van enkel die patiënten met wild-type (niet-gemuteerde) RAS zal: 

 de responsratio, ziektecontrole, de progressievrije overleving (PFS) en de totale overleving (OS) 
maximaliseren 

 onnodige bijwerkingen en risico’s voorkomen bij patiënten die er geen baat van zullen hebben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie over hoe het bepalen van de RAS-status juist moet worden gedaan  

De RAS-mutatiestatus (KRAS [exons 2, 3 en 4] en NRAS [exons 2, 3 en 4]) dient te worden bepaald 
door een ervaren laboratorium met een gevalideerde testmethode. Indien Vectibix® toegediend moet 
worden in combinatie met FOLFOX, wordt aanbevolen de mutatiestatus te laten bepalen door een 
laboratorium dat deelneemt aan een Extern Quality Assurance programma voor RAS-bepaling of de 
niet-gemuteerde status in een tweede bepaling te laten bevestigen. 

De combinatie van Vectibix® met oxaliplatine-bevattende chemotherapie is gecontra-indiceerd bij 
patiënten met mCRC met gemuteerd RAS of bij wie de RAS-status van de mCRC niet bekend is. 
Gegevens uit Fase 3 klinische studies toonden een nadelig effect op PFS en OS aan bij patiënten 
met gemuteerde RAS-tumoren die Vectibix® en FOLFOX chemotherapie kregen in vergelijking met 
FOLFOX alleen. Vectibix® in combinatie met FOLFIRI chemotherapie heeft geen voordeel voor 
patiënten met een mutatie in RAS. Dit benadrukt het belang van het vaststellen van de 
RAS-tumorstatus voorafgaand aan toediening van Vectibix®, zowel als monotherapie als in 
combinatie met chemotherapie, om ervoor te zorgen dat alleen mCRC-patiënten met een wild-type 
(niet-gemuteerd) RAS-tumor Vectibix® toegediend krijgen. 

Om te weten over welk(e) labo(‘s) het gaat, kunt u contact opnemen met Amgen op het nummer 
+32 2 775 27 11 of per e-mail naar RMA-belux@amgen.com, waarbij wij u een lijst van erkende 
labo’s zullen bezorgen. 

  

Gemuteerd RAS  

(of RAS-status onbekend) 

Niet-gemuteerd RAS 

(Wild-type RAS) 

Vectibix® mag niet gebruikt worden 

Nadelige effecten bij Vectibix® in 

combinatie met FOLFOX in 

vergelijking met FOLFOX alleen 

 

Vectibix® te overwegen voor 

goedgekeurde indicaties 

 

mailto:RMA-belux@amgen.com
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Gelieve zorgvuldig de Samenvatting van de Productkenmerken (SKP) te lezen vooraleer Vectibix® 
voor te schrijven.  

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst over het gebruik van Vectibix®, kunt u contact 
opnemen met de afdeling Medische Informatie van Amgen op het nummer +32 2 775 27 11. 

 

Melden van bijwerkingen bij het gebruik van Vectibix® 

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik 
van Vectibix® 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” beschikbaar via het Gecommentarieerd 
Geneesmiddelenrepertorium en via de Folia Pharmacotherapeutica. 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 email naar eu-besafetybelux@amgen.com. 

http://www.gelefiche.be/
mailto:adversedrugreactions@fagg-afmps.be
mailto:eu-besafetybelux@amgen.com

