
YERVOY®
(ipilimumab)

Concentraat voor oplossing voor infusie

Brochure met de voornaamste 
vragen en antwoorden voor de 

Zorgverlener

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de  
SKP vooraleer YERVOY® voor te schrijven (en/of te gebruiken en/of 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”.

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden 
verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel 
YERVOY®. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan 
deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een 
veilig en doeltreffend gebruik van YERVOY® te waarborgen (RMA 
gewijzigde versie 02/2019).



Gebruik deze brochure met vragen en antwoorden voor de behandeling van (inoperabel of 
gemetastaseerd) melanoom met ipilimumab in monotherapie bij volwassenen en adolescenten van 
12 jaar en ouder. 
 
Gebruik de  Gids voor het behandelen van bijwerkingen van OPDIVO® (nivolumab) voor de 
behandeling met ipilimumab in combinatie met nivolumab.

 
Therapeutische indicaties van YERVOY®
 Melanoom

YERVOY is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van (inoperabel of gemetastaseerd) 
melanoom in een gevorderd stadium bij volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder (zie rubriek 
4.4 van de SKP voor mer informatie).

YERVOY is in combinatie met nivolumab geïndiceerd voor de behandeling van (inoperabel of 
gemetastaseerd) melanoom in een gevorderd stadium bij volwassenen.

In vergelijking met nivolumab monotherapie is een toename in progressievrije overleving (PFS) en totale 
overleving (OS) voor de combinatie van nivolumab met ipilimumab alleen aangetoond bij patiënten met 
lage tumor PD-L1 expressie (zie rubriek 4.4 en 5.1 van de SKP).

 Niercelcarcinoom (RCC)

YERVOY is in combinatie met nivolumab geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd 
niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig risicoprofiel bij volwassenen (zie rubriek 5.1 van de SKP).

Deze gids
 •   Wordt gegeven aan zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten 

met ipilimumab in monotherapie (voor de behandeling van patiënten met ipilimumab 
in combinatie met nivolumab, gelieve de Gids voor het behandelen van bijwerkingen van 
OPDIVO® (nivolumab) te raadplegen).

 •   Is van groot belang voor veilig en effectief gebruik van ipilimumab en om immuungerelateerde 
bijwerkingen (irARs) op de juiste manier te behandelen.

 •  Moet gelezen worden voordat ipilimumab voorgeschreven en toegediend wordt. 

 •   Geeft informatie over de Patiëntenbrochure en de Waarschuwingskaart voor patiënten. Het is 
belangrijk om de Patiëntenbrochure vóór iedere behandelcyclus te bespreken om het begrip 
van de bijwerkingen te versterken, en om te benadrukken dat er contact opgenomen moet 
worden met de behandelend arts in geval de patiënt bijwerkingen ontwikkelt. 



Samenvatting van belangrijke informatie

•     Ipilimumab verhoogt het risico op ernstige immuungerelateerde bijwerkingen (irARs, immune-
related adverse reactions), waaronder diarree, colitis, hepatitis, ontsteking van de huid, 
neurologische bijwerkingen, endocrinopathieën, ontsteking van de ogen en andere irARs.

•  Deze irARs kunnen enkele maanden na de laatst toegediende dosis van ipilimumab optreden en 
vereisen dus een langere opvolging van de patiënt.

•  Vroege diagnose en adequate behandeling zijn essentieel om het risico op potentieel 
levensbedreigende complicaties te beperken.

•  Vermoede bijwerkingen moeten direct beoordeeld worden om infecties of andere etiologieën 
uit te sluiten.

•  Op basis van de ernst van de symptomen, kan ipilimumab gestaakt of onderbroken  moeten 
worden en kan systemische toediening van hoge doses corticosteroïden of een andere 
immunosuppressieve behandeling nodig zijn.

•  Patiënten en zorgverleners moeten worden geïnformeerd over de symptomen van deze irARs en 
over het belang van het direct melden ervan aan de behandelend arts. Hiertoe bestaat er een 
Patiëntenbrochure en een Waarschuwingskaart voor patiënten.

•  Patiënten moeten worden geadviseerd om de Waarschuwingskaart altijd bij zich te hebben en 
deze bij elk bezoek aan een zorgverlener te laten zien.

Adviezen voor het voorschrijven van ipilimumab
Controleer voordat ipilimumab wordt voorgeschreven en voor iedere infusie: 

 • Leverfunctietesten (LFTs)
 • Schildklierfunctietesten
 • Alle tekenen en symptomen van irARs, waaronder diarree en colitis
 • Of de patiënte zwanger is of van plan is zwanger te worden of borstvoeding geeft

WAARSCHUWING

Ipilimumab moet worden vermeden bij patiënten met ernstige actieve auto-immuunziekten waarbij 
verdere immuunactivering levensbedreigend kan zijn. 

Verdere informatie over ipilimumab is beschikbaar in de Samenvatting van de Productkenmerken 
(SPK) en bijsluiter.



Immuungerelateerde bijwerkingen 
Immuungerelateerde bijwerkingen (irARs) kunnen optreden met ipilimumab en zijn o.a.:

 •   Colitis, die kan evolueren tot bloedingen of darmperforatie.
 •   Hepatitis, dit kan leiden tot leverfalen.
 •    Ontstekingen van de huid die zich kunnen ontwikkelen tot ernstige huidreacties (toxische 

epidermale necrolyse [TEN], geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische 
symptomen [DRESS] syndroom).

 •   Neurologische bijwerkingen die kunnen leiden tot motorische of sensorische neuropathie.
 •   Ontsteking van de ogen.
 •    Endocrinopathieën met betrekking op de hypofyse, bijnier- of schildklieren en die de functie 

ervan kan beïnvloeden.

In klinische studies zijn geïsoleerde gevallen van ernstige infusiereacties gemeld.

Andere irARs: uveïtis, eosinofilie, verhoogde lipase en glomerulonefritis. Bovendien werden gevallen 
van iritis, hemolytische anemie, verhoogde amylase, multi-orgaanfalen en pneumonitis gemeld bij 
patiënten die behandeld werden met ipilimumab + het peptide-vaccin gp100 (zie paragraaf 4.4 van 
de Samenvatting van de Productkenmerken). Gevallen van Vogt-Koyanagi-Harada syndroom zijn post-
marketing gemeld.

 
 
Vroege diagnose en adequate behandeling
 •    Snel herkennen van bijwerkingen en adequate behandeling zijn essentieel om het risico op 

levensbedreigende complicaties te beperken. Systemische behandeling met hoge doses 
corticosteroïden met of zonder aanvullende immunosuppressieve behandeling kan nodig zijn 
voor de behandeling van ernstige irARs1.

 •    Zie de Samenvatting van Productkenmerken voor richtlijnen voor behandeling en meld 
iedere vermoede bijwerking aan de afdeling vigilantie van het federaal agentschap voor 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG).

 •    IrARs kunnen tot enkele maanden na de laatst toegediende dosis ipilimumab optreden1.



Wanneer moet de behandeling met ipilimumab 
onderbroken worden
Stel de toediening van ipilimumab uit bij patiënten met de volgende irARs:

 •   Graad 2 diarree of colitis die niet onder controle gebracht kan worden met medische 
interventie, die aanhoudt (5-7 dagen) of opnieuw optreedt

 • Graad 2 stijging van ASAT, ALAT of totaal bilirubine
 • Graad 3 huiduitslag of graad 2 verspreide/intense pruritus ongeacht de etiologie
 •  Graad 3 of 4 bijwerkingen in de endocriene klieren die niet voldoende onder controle zijn 

met hormoonvervangende therapie of met hoog gedoseerde immuunonderdrukkende 
therapie

 •  Matige, graad 2, onverklaarbare motorische neuropathie, spierzwakte of sensorische 
neuropathie (die langer dan 4 dagen aanhoudt)

 • Andere graad 2 bijwerkingen, behalve matige infusiereacties indien nauwlettend gemonitord

De aanbevelingen voor de aanpak van irARs worden hieronder beschreven.

NB: De toxiciteitsgraden stemmen overeen met de classificatie van het National Cancer Institute 
Common Terminology Criteria for Adverse Events Version 4.0 (NCI-CTCAE v4).

Wanneer moet de behandeling met ipilimumab 
gestaakt worden
Staak de behandeling met ipilimumab definitief bij patiënten met de volgende irARs: 

 • Graad 3 of 4 diarree of colitis
 • Matige verhoging van ASAT, ALAT of totaal bilirubine graad 3 of 4
 •  Graad 4 huiduitslag (waaronder Stevens-Johnson syndroom of toxische epidermale necrolyse) 

of graad 3 pruritis
 • Graad 3 of 4 motorische of sensorische neuropathie
 •  Graad 3 of 4 immuungerelateerde reacties (behalve graad 3 of 4 endocrinopathieën die onder 

controle gehouden wordt met hormoonvervangende therapie of graad 3 huiduitslag)
 •  ≥ Graad 2 voor immuungerelateerde oogaandoeningen die NIET reageren op topische 

immunosuppresieve therapie
 • Ernstige infusiereacties

Voor het behandelen van deze bijwerkingen kan ook systemische behandeling met hoge doses 
corticosteroïden nodig zijn als deze mogelijk of aangetoond immuungerelateerd zijn (zie de Samenvatting 
van Productkenmerken). 



Immuungerelateerde bijwerkingen en wijziging 
van de behandeling

IMMUUNGE-
RELATEERDE 

BIJWERKINGEN
ERNST AANPASSINGEN IN DE BEHANDELING

Gastro-intestinaal
(diarree, colitis)

Graad 1 of 2

Patiënten kunnen behandeld blijven worden met ipilimumab. 
Symptomatische behandeling (bv. loperamide, rehydratatie) 
en nauwlettend blijven volgen, wordt aanbevolen. Als milde of 
matige symptomen opnieuw optreden of gedurende 5-7 dagen 
aanhouden, stel de behandeling met ipilimumab dan uit en start 
met corticosteroïden (bv. prednisolon in een dosering van 1 mg/kg 
oraal eenmaal daags). Bij herstel naar graad 0-1 of tot baseline, kan 
ipilimumab worden hervat.

Graad 3 of 4

Staak de behandeling met ipilimumab definitief en start onmiddellijk 
met i.v. corticosteroïden (methylprednisolon 2 mg/kg/dag). Als de 
symptomen onder controle zijn, start dan met geleidelijk afbouwen 
van corticosteroïden op basis van klinische beoordeling. Het 
afbouwen moet gebeuren over een periode van minstens 1 maand 
om opnieuw optreden van bijwerkingen te voorkomen.

Hepatotoxiciteit

Graad 2 stijging van 
transaminase of 
totaal bilirubine 

Stel de toediening van ipilimumab uit en blijf leverfunctie controleren 
tot herstel heeft plaatsgevonden. Na verbetering, mag ipilimumab 
worden hervat.

Graad 3 of 4 stijging 
van transaminase of 

totaal bilirubine

Staak de behandeling met ipilimumab definitief en start onmiddellijk 
met hoge dosissen i.v. corticosteroïden (methylprednisolon 2 mg/
kg/dag). De leverfunctie moet gecontroleerd worden tot resolutie. 
Zodra de symptomen verdwenen zijn en de LFT's tonen een 
aanhoudende verbetering of terugkeer naar baseline, kan op basis 
van klinisch oordeel met het afbouwen van de corticosteroïden 
worden begonnen. Het afbouwen moet gebeuren over een periode 
van minstens 1 maand om opnieuw optreden van bijwerkingen te 
voorkomen. Verhoogde leverfunctietests tijdens het afbouwen 
kunnen worden bijgesteld door een verhoging van de dosis 
corticosteroïden en door een langzamer afbouwproces.

Huid (uitslag, pruritus, 
DRESS, TEN)

Graad 1 en graad 2 
huiduitslag of Graad 1 

pruritus

Patiënten kunnen behandeld blijven worden met ipilimumab met een 
symptomatische behandeling (bv. antihistamines). Als symptomen 
aanhouden gedurende 1-2 weken en niet verbeteren met topische 
corticosteroïden, start dan met orale corticosteroïden (prednison 1 
mg/kg/dag of equivalent).

Graad 3 huiduitslag of 
pruritus Graad 2

Stel de toediening van ipilimumab uit. Als de symptomen herstellen 
tot graad 1 of verdwijnen, kan ipilimumab worden hervat.

Graad 4 huiduitslag of 
graad 3 pruritus

Staak de behandeling met ipilimumab definitief en start onmiddellijk 
met systemische behandeling met hoge dosis i.v. corticosteroïden (bv. 
methylprednisolon 2 mg/kg/dag of equivalent). Als de symptomen 
onder controle zijn, start dan met geleidelijk afbouwen van 
corticosteroïden op basis van klinische beoordeling. Het afbouwen 
moet gebeuren gedurende een periode van minstens 1 maand om 
opnieuw optreden van bijwerkingen te voorkomen.



Definitie van de graden volgens NCI CTCAE v. 4

Graad 1 Graad 2 Graad 3 Graad 4 Graad 5

Colitis

Asymptomatisch; 
enkel klinische 
of diagnostische 
observaties; 
interventie niet 
aangewezen

Abdominale pijn; 
slijm of bloed in de 
ontlasting

Ernstige abdominale 
pijn; veranderingen in de 
stoelganggewoontes; medische 
interventie aangewezen; 
peritoneale tekenen

Levensbedreigende 
gevolgen; dringende 
interventie aangewezen 

Overlijden

Lever- en 
galaandoeningen

Asymptomatisch; 
enkel klinische 
of diagnostische 
observaties; 
interventie niet 
aangewezen

Matig; minimale 
lokale of niet-
invasieve interventie 
aangewezen; de aan 
de leeftijd aangepaste 
Instrumentele 
Activiteit Dagelijks 
Leven (ADL) 
beperkend

Ernstig of medisch significant 
maar niet onmiddellijk 
levensbedreigend; 
Hospitalisatie of verlenging van 
de bestaande hospitalisatie 
aangewezen; invaliderend; 
Gelimiteerde zelfzorg ADL

Levensbedreigende 
gevolgen; dringende 
interventie aangewezen

Overlijden

Verhoogde ALT 
/ AST  

>ULN - 3.0 x ULN >3.0 - 5.0 x ULN >5.0 - 20.0 x ULN >20.0 x ULN

Verhoogde 
bilirubine

>ULN - 1.5 x ULN >1.5 - 3.0 x ULN >3.0 - 10.0 x ULN >10.0 x ULN

Allergische 
reactie

Voorbijgaand 
blozen of uitslag, 
medicamenteuze 
koorts <38 ° C 
(<100.4 ° F); 
interventie niet 
aangegeven

Behandeling of 
onderbreking van 
de infusie vereist; 
snelle reactie op 
symptomatische 
behandeling (bv. 
antihistaminica, 
NSAID’s, opioïden); 
profylactische 
behandeling 
gedurende minder 
dan 24 uur vereist

Langdurig (bv. gebrek 
aan snelle reactie op 
symptomatische behandeling 
en / of op korte onderbreking 
van de infusie); herhaling 
van symptomen na initiële 
verbetering; ziekenhuisopname 
vereisen vanwege klinische 
gevolgen (bv. nierfalen, 
longinfiltraten)

Potentieel 
levensbedreigende 
gevolgen die dringende 
zorg nodig hebben

Overlijden

Acneiforme rash

Papuleuze en/of 
pustulaire uitslag 
die <10% van 
het lichaamsop-
pervlakte bedekt, 
al dan niet 
geassocieerd met 
symptomen van 
jeuk of gevoeligheid

Papuleuze en/of 
pustulaire uitslag die 
10 - 30 % van het 
lichaamsoppervlakte 
bedekt, al dan niet 
geassocieerd met 
symptomen van 
jeuk of gevoeligheid; 
psychosociale impact; 
de Instrumentele 
Activiteit Dagelijks 
Leven (ADL) 
beperkend

Papuleuze en/of pustulaire 
uitslag die >30% van het 
lichaamsoppervlakte bedekt, 
al dan niet geassocieerd 
met symptomen van jeuk of 
gevoeligheid; Gelimiteerde 
zelfzorg ADL; locale 
superinfectie, locale antibiotica 
aangewezen

Papuleuze en/of 
pustulaire uitslag die, 
ongeacht het % van het 
lichaamsoppervlak, al 
dan niet gepaard gaan 
met symptomen van 
jeuk of gevoeligheid en 
worden geassocieerd met 
uitgebreide superinfectie; 
IV antibiotica 
geïndiceerd; Potentieel 
levensbedreigende 
gevolgen

Overlijden

Toxische 
Epidermale 
Necrolyse

Loslaten van de huid 
op ≥30% van het 
lichaamsoppervlak met de 
geassocieerde symptomen 
(bv. erytheem, purpura, 
epidermaal loslaten)

Overlijden

DRESS

Asymptomatische of 
milde symptomen; 
alleen klinische 
of diagnostische 
observaties; 
interventie niet 
aangegeven

Matig; minimale, 
lokale of niet-
invasieve interventie 
aanwezen; beperking 
van voor de 
leeftijd geschikte 
instrumentele ADL

Ernstig of medisch significant, 
maar niet onmiddellijk 
levensbedreigend; 
ziekenhuisopname of 
verlenging van de bestaande 
ziekenhuisopname aangegeven; 
uitschakelen; beperkende 
zelfzorg ADL

Levensbedreigende 
gevolgen; dringende 
interventie aangegeven

Overlijden



IMMUUNGE-
RELATEERDE 

BIJWERKINGEN
ERNST AANPASSINGEN IN DE BEHANDELING

Neurologische 
immuungerelateerde 

bijwerkingen (Guillain-
Barré syndroom, op 
myasthenia gravis 

lijkende symptomen, 
spierzwakte, sensorische 

neuropathie)

Graad 2 neuropathie

Stel de toediening van ipilimumab uit indien verband met 
ipilimumab waarschijnlijk is. Als de symptomen herstellen 
tot baseline, kan de behandeling met ipilimumab worden 
hervat.

Graad 3 of 4 neuropathie  
(sensorisch)

Staak de behandeling met ipilimumab definitief bij 
verdenking van een verband met ipilimumab. Behandel 
volgens richtlijnen voor sensorische neuropathie en start 
onmiddellijk met i.v. corticosteroïden (bv. methylprednisolon 
2 mg/kg/dag)

Graad 3 of 4 neuropathie 
(motorisch)

Staak de behandeling met ipilimumab definitief, ongeacht 
causaal verband

Endocrinopathieën 
(hypofisitis, 

hypopituïtarisme, 
bijnierinsufficiëntie, 

hypothyreoïdie) 

Tekenen van bijniercrisis Dien i.v. corticosteroïden toe met mineralocorticoïden en 
beoordeel de patiënt op aanwezigheid van sepsis of infecties

Tekenen van bijnierinsuffi-
ciëntie (geen crisis)

Overweeg verder onderzoek (waaronder laboratorium  
en beeldvormend onderzoek). Overweeg endocriene  
functie te beoordelen voor behandeling met 
corticosteroïden wordt gestart.

Afwijkingen aan  
de schildklier in  

beeldvormend onderzoek 
of van de endocriene 
laboratoriumtesten 

Stel de dosering van ipilimumab uit en start met een korte 
behandeling met corticosteroïden (dexamethason 4 mg, 
iedere 6 uur). Geschikte hormoonvervanging dient te 
worden gestart. Als de symptomen onder controle zijn, start 
dan met het geleidelijk afbouwen van de corticosteroïden 
op basis van klinische beoordeling. Het afbouwen moet 
gebeuren over een periode van minstens 1 maand om 
opnieuw optreden van bijwerkingen te voorkomen.

Immuungerelateerde bijwerkingen en wijziging 
van de behandeling



Definitie van de graden volgens NCI CTCAE v. 4

Graad 1 Graad 2 Graad 3 Graad 4 Graad 5

Guillain Barré-
syndroom

(aandoeningen 
van het 

zenuwstelsel, 
algemeen)

Asymptomatische of 
milde symptomen; 
alleen klinische 
of diagnostische 
observaties; 
interventie niet 
aangewezen

Matige; minimale, 
lokale of niet-
invasieve interventie 
aangegeven; 
beperking van voor 
de leeftijd geschikte 
instrumentele ADL

Ernstig of medisch significant, 
maar niet onmiddellijk 
levensbedreigend; 
ziekenhuisopname of 
verlenging van de bestaande 
ziekenhuisopname aangegeven; 
invaliderend; beperkende 
zelfzorg ADL

Potentieel 
levensbedreigende 
gevolgen; dringende 
interventie aangewezen

Overlijden

Myasthenia 
gravis-achtige 
symptomen

(aandoeningen 
van het 

zenuwstelsel, 
algemeen)

Asymptomatische of 
milde symptomen; 
alleen klinische 
of diagnostische 
observaties; 
interventie niet 
aangewezen

Matige; minimale, 
lokale of niet-
invasieve interventie 
aangegeven; 
beperking van voor 
de leeftijd geschikte 
instrumentele ADL

Ernstig of medisch significant, 
maar niet onmiddellijk 
levensbedreigend; 
ziekenhuisopname of 
verlenging van de bestaande 
ziekenhuisopname aangegeven; 
invaliderend; beperkende 
zelfzorg ADL

Potentieel 
levensbedreigende 
gevolgen; dringende 
interventie aangewezen

Overlijden

Perifere 
motorische 
neuropathie

Asymptomatisch; 
enkel klinische 
of diagnostische 
observaties; 
interventie niet 
aangewezen

Matige symptomen; 
beperking van de 
instrumentele ADL

Ernstige symptomen, maar 
niet onmiddellijk; beperkende 
zelfzorg ADL; hulpmiddel 
aangewezen

Potentieel 
levensbedreigende 
gevolgen; dringende 
interventie aangewezen

Overlijden

Perifere 
sensorische 
neuropathie

Asymptomatisch; 
verlies van diepe 
peesreflexen of 
paresthesie

Matige symptomen; 
beperking van de 
instrumentele ADL

Ernstige symptomen, maar 
niet onmiddellijk; beperkende 
zelfzorg ADL

Potentieel 
levensbedreigende 
gevolgen; dringende 
interventie aangewezen

Overlijden

Hypofysitis 
(endocriene 

stoornissen in het 
algemeen)

Asymptomatisch of 
milde symptomen; 
enkel klinische 
of diagnostische 
observaties; 
interventie niet 
aangewezen 

Matig; minimale 
lokale of niet-
invasieve interventie 
aangewezen; 
beperking van voor 
de leeftijd geschikte 
instrumentele ADL

Ernstig of medisch significant 
maar niet onmiddellijk 
levensbedreigend; 
Hospitalisatie of verlenging van 
de bestaande hospitalisatie 
aangewezen; invaliderend; 
Gelimiteerde zelfzorg ADL 

Potentieel 
levensbedreigende 
gevolgen; dringende 
interventie aangewezen

Overlijden

Hypothyreoïdie

Asymptomatisch; 
enkel klinische 
of diagnostische 
observaties; 
interventie niet 
aangewezen

Symptomatisch; 
behandeling 
met hormonale 
substitutie voor het 
schildklierhormoon 
aangewezen; de 
Instrumentele 
Activiteit Dagelijks 
Leven (ADL) 
beperkend

Ernstige symptomen; 
Gelimiteerde zelfzorg ADL; 
Hospitalisatie aangewezen

Potentieel 
levensbedreigende 
gevolgen; dringende 
interventie aangewezen

Overlijden

Hypopituïtarisme 
(endocriene 
stoornissen, 
algemeen)

Asymptomatisch of 
milde symptomen; 
enkel klinische 
of diagnostische 
observaties; 
interventie niet 
aangewezen

Matig; minimale 
lokale of niet-
invasieve interventie 
aangewezen; 
beperking van voor 
de leeftijd geschikte 
instrumentele ADL

Ernstig of medisch significant 
maar niet onmiddellijk 
levensbedreigend; 
Hospitalisatie of verlenging van 
de bestaande hospitalisatie 
aangewezen; invaliderend; 
Gelimiteerde zelfzorg ADL

Potentieel 
levensbedreigende 
gevolgen; dringende 
interventie aangewezen

Overlijden

Bijnier-
insufficiëntie

Asymptomatisch; 
enkel klinische 
of diagnostische 
observaties; 
interventie niet 
aangewezen

Matige symptomen; 
medische interventie 
aangewezen

Ernstige symptomen; 
hospitalisatie aangewezen

Potentieel 
levensbedreigende 
gevolgen; dringende 
interventie aangewezen

Overlijden



IMMUUNGE-
RELATEERDE 

BIJWERKINGEN
ERNST AANPASSINGEN IN DE BEHANDELING

Andere 
immuungerelateerde 
bijwerkingen (uveïtis, 
eosinofilie, verhoogde 

lipase, glomerulonefritis, 
iritis, hemolytische 
anemie, verhoogde 

amylase, multi-
orgaanfalen  

en pneumonitis, 
syndroom van VKH)

Graad 3 of 4
Staak de behandeling met ipilimumab definitief en kan 
de start met systemische behandeling met hoge doses i.v. 
corticosteroïden vereisen 

Aan ipilimumab gere-
lateerde uveïtis, iritis, 

episcleritis

Overweeg corticosteroïd oogdruppels, zoals medisch 
geïndiceerd

NB: De toxiciteitsgraden stemmen overeen met de classificatie van het National Cancer Institute Common Terminology 
Criteria for Adverse Events Version 3.0 (NCI-CTCAE v3).

Immuungerelateerde bijwerkingen en wijziging 
van de behandeling



Definitie van de graden volgens NCI CTCAE v. 4
Graad 1 Graad 2 Graad 3 Graad 4 Graad 5

Uveïtis
Asymptomatisch; 
enkel klinische 
of diagnostische 
observaties

Anterieure uveïtis; 
medische interventie 
aangewezen

Posterieure of pan-uveïtis Blindheid (20/200 of erger) 
in het aangetaste oog.

Iritis
(oogaandoeningen, 

algemeen)

Asymptomatisch; 
enkel klinische 
of diagnostische 
observaties; 
interventie niet 
aangewezen

Matig; minimale 
lokale of niet-
invasieve interventie 
aangewezen; 
beperking van voor 
de leeftijd geschikte 
instrumentele ADL

Ernstig of medisch significant 
maar niet onmiddellijk zicht-
bedreigend; Hospitalisatie of 
verlenging van de bestaande 
hospitalisatie aangewezen; 
invaliderend; Gelimiteerde 
zelfzorg ADL

Potentieel zicht-
bedreigende gevolgen; 
dringende interventie 
aangewezen; blindheid 
(20/200 of erger) in het 
aangetaste oog.

Eosinofilie
(stoornissen 

van het 
immuunsysteem, 

algemeen)

Asymptomatisch; 
enkel klinische 
of diagnostische 
observaties; 
interventie niet 
aangewezen

Matig; minimale 
lokale of niet-
invasieve interventie 
aangewezen; 
beperking van voor 
de leeftijd geschikte 
instrumentele ADL

Ernstig of medisch significant 
maar niet onmiddellijk 
levensbedreigend; 
Hospitalisatie of verlenging van 
de bestaande hospitalisatie 
aangewezen; invaliderend; 
Gelimiteerde zelfzorg ADL

Potentieel 
levensbedreigende 
gevolgen; dringende 
interventie aangewezen

Overlijden

Lipase verhoogd >ULN - 1.5 x ULN >1.5 - 2.0 x ULN >2.0 - 5.0 x ULN >5.0 x ULN

Glomerulonefritis

Asymptomatisch; 
enkel klinische 
of diagnostische 
observaties; 
interventie niet 
aangewezen

Matig lokale of niet-
invasieve interventie 
aangewezen; 
beperking van 
instrumentele ADL

Ernstig of medisch significant 
maar niet onmiddellijk 
levensbedreigend; 
Hospitalisatie of verlenging van 
de bestaande hospitalisatie 
aangewezen; invaliderend; 
Gelimiteerde zelfzorg ADL

Potentieel 
levensbedreigende 
gevolgen; dringende 
interventie aangewezen

Overlijden

Creatinine toename > 1-1.5 × baseline; 
>ULN-1.5 × ULN

> 1.5-3.0 × baseline; 
>1.5-3.0 × ULN > 3.0 baseline; > 3.0-6.0 × ULN > 6.0 × ULN 

Hemolyse

Laboratoriumbewijs 
van alleen hemolyse 
(bv. directe 
antiglobulinetest; 
DAT; Coombs; 
schistocyten; 
verminderd 
haptoglobine)

Bewijs van hemolyse 
en > = 2 gm afname 
van hemoglobine

Transfusie of medische 
interventie aangewezen 
(bijvoorbeeld steroïden)

Potentieel 
levensbedreigende 
gevolgen; dringende 
interventie aangewezen

Overlijden

Serumamylase 
verhoogd >ULN - 1.5 x ULN >1.5 - 2.0 x ULN >2.0 - 5.0 x ULN >5.0 x ULN

Multi-orgaanfalen
Shock met azotemie en zuur-
base stoornissen; significante 
stollingsafwijkingen

Levensbedreigende 
gevolgen (bv. vasopressor-
afhankelijke en 
oligurische of anurische 
of ischemische colitis of 
melkzuuracidose)

Overlijden

Pneumonitis

Asymptomatisch; 
enkel klinische 
of diagnostische 
observaties; 
interventie niet 
aangewezen

Symptomatisch; 
medische interventie 
aangewezen; de ADL 
beperkend

Ernstige symptomen; 
Gelimiteerde zelfzorg ADL; 
zuurstof aangewezen

Levensbedreigende 
aantasting van de 
luchtwegen; dringende 
interventie aangewezen 
(bijvoorbeeld 
tracheotomie of intubatie)

Overlijden

VKH-syndroom
(immuunziekten, 
algemeen, zie ook 

uveïtis)

Asymptomatisch of 
milde symptomen; 
enkel klinische 
of diagnostische 
observaties; 
interventie niet 
aangewezen

Matig; minimale 
lokale of niet-
invasieve interventie 
aangewezen; 
beperking van voor 
de leeftijd geschikte 
instrumentele ADL

Ernstig of medisch significant 
maar niet onmiddellijk 
levensbedreigend; 
Hospitalisatie of verlenging van 
de bestaande hospitalisatie 
aangewezen; invaliderend; 
Gelimiteerde zelfzorg ADL

Potentieel 
levensbedreigende 
gevolgen; dringende 
interventie aangewezen

Overlijden



Patiëntengids en waarschuwingskaart voor 
patiënten 
Het is belangrijk om de Patiëntenbrochure aan iedere patiënt te geven die voor het eerst 
behandeld wordt met ipilimumab, evenals aan patiënten die om een nieuw exemplaar vragen.  
U kunt de Patiëntenbrochure gebruiken om de behandeling met ipilimumab te bespreken.

De Patiëntenbrochure zal de patiënten helpen hun behandeling te begrijpen en te begrijpen hoe 
zij moeten handelen als ze bijwerkingen ervaren (bv. irARs). Daarnaast bevat de brochure een 
waarschuwingskaart voor patiënten met contactinformatie, die patiënten altijd bij zich moeten 
dragen. 

Om gehele of gedeeltelijke exemplaren van het educatief materiaal te bestellen,  
gelieve Bristol-Myers Squibb te contacteren via het telefoonnummer +32.2/352.76.11  
of via email: medicalinfo.belgium@bms.com.

Om een maximaal voordeel te halen voor uw gezondheid 
uit de effecten van het geneesmiddel YERVOY®, 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 02/2019).

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

www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”.

YERVOY®
(ipilimumab)

Concentraat voor oplossing voor infusie

Patiëntenbrochure
met patiëntenwaarschuwingskaart

YERVOY®
(ipilimumab)

 
Waarschuwings- 

kaart voor  
de Patiënt

RMA gewijzigde versie 02/2019



Checklist voor afspraken met de patiënt

EERSTE AFSPRAAK

 •    Controleer op tekenen en symptomen van irARs en elke andere voorgaande klinische 
aandoening.

 •    Controleer relevante laboratoriumtests.
 •    Geef de Patiëntenbrochure en bespreek de behandeling met de patiënt. Vul de 

Waarschuwingskaart voor de patiënt in en vertel de patiënt deze altijd bij zich te dragen.
 •    Vertel de patiënt niet zelf hun, zelfs milde, symptomen te behandelen en om onmiddellijk 

medische hulp te zoeken als zij een bijwerking hebben of als een bijwerking verergert, 
omdat sommige bijwerkingen snel erger kunnen worden als ze niet behandeld worden.

 •    Informeer de patiënt dat hun aanwezige tumoren kunnen groeien of dat er nieuwe 
tumoren kunnen ontstaan gedurende de behandeling, en dat dit niet wil zeggen dat de 
behandeling niet effectief is.

IEDERE VOLGENDE AFSPRAAK

 •    Controleer relevante laboratoriumtests.
 •    Controleer op tekenen en symptomen van irARs.
 •    Herinner de patiënt eraan niet zelf hun symptomen te behandelen.
 •    Herinner de patiënt eraan om direct contact met u op te nemen als zij een bijwerking 

hebben, zelfs een milde, omdat sommige bijwerkingen snel kunnen verergeren als deze 
niet worden behandeld.

 •    Herinner de patiënt eraan dat vroege diagnose en de juiste behandeling van groot belang zijn 
om het risico op levensbedreigende complicaties te minimaliseren.



Dit materiaal werd gepubliceerd op de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen 
en Gezondheidsproducten (FAGG), te zien via de link: www.fagg.be  Tab bovenaan “Informatie voor 
professionelen”  Goedgekeurde RMA-Materialen 

Een digitale versie van dit materiaal is beschikbaar via de volgende link:

Website voor de zorgverleners 
 • NL: http://pwa.ltd/yervoy-hcp-be-nl 
 • FR: http://pwa.ltd/yervoy-hcp-be-fr
 

Website voor de patiënten 
 • NL: http://pwa.ltd/yervoy-pat-be-nl
 • FR: http://pwa.ltd/yervoy-pat-be-fr
 • DE: http://pwa.ltd/yervoy-pat-be-de



Melden van bijwerkingen: 

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik 
van YERVOY® te melden aan de afdeling Vigilantie van het 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.

Om bijwerkingen eveneens te melden aan Bristol-Myers Squibb, gelieve Bristol-Myers Squibb te 
contacteren via het telefoonnummer +32.2/352.76.11 of via email: medicalinfo.belgium@bms.com.

Om gehele of gedeeltelijke exemplaren van het educatief materiaal te bestellen,  
gelieve Bristol-Myers Squibb te contacteren via het telefoonnummer +32.2/352.76.11 
of via email: medicalinfo.belgium@bms.com.



1. Dit materiaal refereert naar de SKP van YERVOY® 

SA Bristol-Myers Squibb Belgium NV
Terhulpsesteenweg 185  – B-1170 Brussel
+32(0)2.352.76.11

YERVOY® is een commercieel merk van Bristol-Myers Squibb Company. ©2019 Bristol-Myers Squibb Company.  
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