
 

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor volledige informatie, lees aandachtig de SPK vooraleer 
Kadcyla voor te schrijven (en/of te gebruiken en/of af te leveren). De volledige en bijgewerkte tekst van 
deze SPK is beschikbaar op de website www.fagg.be in de rubriek “BIJSLUITER en SKP’s 
(Samenvatting van de Kenmerken van het Product) van een geneesmiddelen”. 

 

                                                                        

 

  

 

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden 
aan het in de handel brengen van het geneesmiddel Kadcyla. Het verplicht plan 
voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een 
maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van Kadcyla te 
waarborgen (RMA versie 01/2022).  
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1. Kadcyla (trastuzumab emtansine):  
 

Kadcyla, trastuzumab emtansine, is een antilichaam-geneesmiddelconjugaat dat gericht is op de 
HER2-receptor en dat trastuzumab bevat, een gehumaniseerd monoklonaal anti-HER2-IgG1 
antilichaam, covalent gebonden aan DM1, een microtubulineremmer (maytansinederivaat), middels de 
stabiele thio-etherkoppeling MCC (4-[N-maleïmidomethyl]-cyclohexaan-1-carboxylaat). Emtansine 
verwijst naar het MCC-DM1-complex. Met ieder molecuul trastuzumab zijn gemiddeld 3,5 DM1-
moleculen geconjugeerd.  
 
 

2. Indicatie: 

Vroege borstkanker 

Kadcyla is als monotherapie geïndiceerd voor de adjuvante behandeling van volwassen 
patiënten met HER2-positieve vroege borstkanker, die invasieve restziekte hebben in de borst 
en/of de lymfeklieren na een op taxaan gebaseerde en HER2-gerichte neoadjuvante 
behandeling. 

Gemetastaseerde borstkanker 

Kadcyla is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met 
HER2-positieve, niet-reseceerbare, lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker die eerder 
trastuzumab en een taxaan, afzonderlijk of in combinatie, hebben ontvangen. Patiënten dienen: 
• eerdere therapie te hebben ontvangen voor lokaal gevorderde of gemetastaseerde ziekte, of 

• een recidief te hebben ontwikkeld tijdens of binnen zes maanden na het voltooien van adjuvante 
therapie. 

  

Waarschuwing: 

Risico op verwarring tussen Kadcyla (trastuzumab emtansine) en andere 
geneesmiddelen die trastuzumab bevatten, zoals Herceptin (trastuzumab) 

of Enhertu (trastuzumab deruxtecan) 

Tijdens de verschillende fasen van voorschrijving, bereiding en toediening 

Verwarring kan leiden tot overdosering, onderdosering en/of toxiciteit 

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg dienen zowel de merknaam 

Kadcyla als de volledige internationale non-proprietary name (INN) 

trastuzumab emtansine te gebruiken bij het voorschrijven, bereiden en 

toedinen van Kadcyla aan patiënten 
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3. Herceptin, Herceptin SC & Kadcyla: verschillen en overeenkomsten 
tussen Roche producten: 
 

Merknaam    

Indicatie 
HER2-positieve BK 

HER2-positief GAM 

HER2-positieve BK 

 

HER2-positieve 

BK 

INN trastuzumab trastuzumab trastuzumab 

emtansine 

Dosering (1 dosis 

om de 3 weken) 
8 mg/kg AD - 6 mg/kg Vaste dosis van 600 mg  3,6 mg/kg 

Formulering Poeder Oplossing Poeder 

Inhoud van de 

flacon 
150 mg  600 mg 100 mg en 160 mg 

Flacongrootte 15 ml 5 ml 15 ml en 20 ml 

BK, borstkanker; AD, aanvangsdosis;; GAM, gemetastaseerd adenocarcinoom van de maag of de gastro-oesofageale 
overgang 

 

Belangrijke informatie: 

 

• Kadcyla (trastuzumab emtansine) en andere geneesmiddelen die 

trastuzumab bevatten, zoals Herceptin (trastuzumab) of Enhertu 

(trastuzumab deruxtecan) zijn UverschillendeU producten met 

verschillende actieve bestanddelen 

• Kadcyla (trastuzumab emtansine) en de andere geneesmiddelen die 

trastuzumab bevatten, zoals Herceptin (trastuzumab) of Enhertu 

(trastuzumab deruxtecan) zijn niet onderling verwisselbaar 

• Kadcyla (trastuzumab emtansine) is UgeenU generische of biosimilaire 

versie van Herceptin (trastuzumab) 

• Kadcyla (trastuzumab emtansine) mag niet toegediend worden in 

combinatie met andere geneesmiddelen die trastuzumab bevatten, zoals 

Herceptin (trastuzumab) of Enhertu ( trastuzumab deruxtecan) of met 

chemotherapie 

• Kadcyla (trastuzumab emtansine) niet toedienen in doses Uhogere dan 

3,6 mg/kg om de 3 weken 

• De merknaam Kadcyla en de volledige INN trastuzumab emtansine 

moeten worden gebruikt en bevestigd bij het voorschrijven, bereiden en 

toedienen van Kadcyla aan patiënten 
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4. Artsen / Voorschriftfase: 
 

Vanwege een vergelijkbare INN tussen Kadcyla (trastuzumab emtansine) en andere geneesmiddelen 

die tratuzumab bevatten, zoals Herceptin (trastuzumab) of  Enhertu (trastuzumab deruxtecan) kunnen er 

fouten optreden bij het voorschrijven. 

Elektronische systemen: mogelijke gebieden van verwarring 

     

 

 

 

Alfabetische volgorde op 

naam 

 

Naamverkorting & beperkt tekstveld 

Trastuzumab, trastuzumab 

SC en trastuzumab 

emtansine en trastuzumab 

deruxtecan kunnen elkaar 

volgen 

als het systeem slechts een deel van de naam van het 

geneesmiddel toont in de keuzelijst of het tekstvak (bijv. 

Trastuzumab, trastuzumab SC, trastuzumab emtansine 

en trastuzumab deruxtecan)  

 

 

Geschreven voorschriften: mogelijke gebieden van verwarring 
Zorg ervoor dat u altijd Kadcyla en trastuzumab emtansine gebruikt bij het voorschrijven. 

 
 

 

Bijvoorbeeld Kort Ugeen enkeleU benaming in 

Kadcyla (trastuzumab emtansine) 

Trastuzumab emtansine (Kadcyla) 

 

Kadcyla (trastuzumab e) 

Kadcyla (trastuzumab) 

Trastuzumab e 
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Maatregelen voor het minimaliseren van het risico op fouten: 

 

• Voorschrijvende artsen dienen zich vertrouwd te maken met de SPK van 

Kadcyla 

• Verwijs naar Kadcyla en trastuzumab emtansine als u over het 

geneesmiddel spreekt met de patiënt 

• Elektronische systemen 

• Controleer of het om het juiste geneesmiddel gaat alvorens u klikt  

• Selecteer altijd het juiste geneesmiddel in het elektronisch medisch dossier 

• Zorg ervoor dat het voorgeschreven geneesmiddel Kadcyla (trastuzumab 

emtansine) is en niet andere geneesmiddelen die trastuzumab bevatten, 

zoals Herceptin (trastuzumab) of Enhertu (trastuzumab deruxtecan) 

• Vraag, indien mogelijk, naar het gebruik van merknamen 

• Geschreven voorschriften 

• Zorg ervoor dat Kadcyla en trastuzumab emtansine beide geschreven 

worden op het voorschrift en in het medisch dossier van de patiënt 

• Gelieve de naam van het geneesmiddel niet af te korten of weg te laten 

• Zorg er voor dat het juiste geneesmiddel geregistreerd is in het medisch 

dossier van de patiënt 
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5. Apothekers / bereidingsfase: 
 

De gezondheidszorgbeoefenaars dienen de productverpakking, het etiket van de injectieflacon en de 
kleur van de dop van de injectieflacon te controleren om er zeker van te zijn dat het geneesmiddel dat 
wordt bereid en toegediend Kadcyla (trastuzumab emtansine) is en niet andere 
geneesmiddelen die trastuzumab bevatten, zoals Herceptin (trastuzumab) of Enhertu 
(trastuzumab deruxtecan) 

 

Herceptin, Herceptin SC & Kadcyla : verschillen en overeenkomsten 
tussen Roche-producten : 
 

Merknaam    

Inhoud 
150 mg 600 mg 100 mg 160 mg 

Visualisatie van 

de verpakking 

& kleuren 

    

Kleur van het 

etiket 
    

Kleur van de 

dop 
    

Kenmerkende 

kleuren 

 

Donkeroranje /  

rood 

Donkeroranje /  

lichtblauw 

 / 

Wit   

 /   

purper 
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Maatregelen voor het minimaliseren van het risico op fouten: 

 

• Apothekers dienen zich vertrouwd te maken met de SPK van Kadcyla 
• Zorg ervoor dat de protocollen om medicatiefouten te voorkomen aanwezig 

zijn in het ziekenhuis/op site en dat ze worden nageleefd  
• Houd er bij het lezen van de voorschriften rekening mee dat er andere 

soorten geneesmiddelen zijn met vergelijkbare INN (UtrastuzumabU, 
UtrastuzumabU SC, UtrastuzumabU emtansine en trastuzumab deruxtecan) 

• Verzeker u ervan dat het voorschrift van de arts Kadcyla, trastuzumab 
emtansine, is en dat ze beide vermeld worden op het voorschrift en/of in het 
medisch dossier van de patiënt.  

• In geval van twijfel, raadpleeg de arts  
• Word vertrouwd met de kleuren van de verschillende verpakkingen, etiketten 

en doppen om de juiste doos te selecteren 
• Zorg ervoor dat het juiste geneesmiddel wordt besteld bij de groothandelaar 

en dat het juiste geneesmiddel wordt geleverd in de apotheek  
• Bewaar Kadcyla (trastuzumab emtansine) in de koelkast, op een andere 

plaats dan die van Herceptin IV (trastuzumab), Herceptin SC (trastuzumab) 
of andere geneesmiddelen die trastuzumab bevatten, zoals trastuzumab 
deruxtecan (Enhertu) 

 

Zelfklevende etiketten Kadcyla (trastuzumab emtansine) om aan te brengen op de infuuszakken bij de 
bereiding van het geneesmiddel staan tot uw beschikking. De merknaam Kadcyla en de volledige 
algemene benaming (trastuzumab emtansine) dienen gebruikt en geconfirmeerd te worden bij het 
voorschrijven, de bereiding van de oplossing voor infusie en de toediening van Kadcyla aan patiënten. 
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6. Verplegend personeel / toedieningsfase: 

Maatregelen voor het minimaliseren van het risico op fouten: 

 

• Het verplegend personeel dient zich vertrouwd te maken met de SPK van 
Kadcyla.  

• Zorg ervoor dat de protocollen om medicatiefouten te voorkomen aanwezig 

zijn in het ziekenhuis/op site en dat ze worden nageleefd  

• Controleer het voorschrift en het dossier van de patiënt om er zeker van te zijn 

dat Kadcyla en trastuzumab emtansine genoteerd zijn als voorgeschreven 

geneesmiddel 

• Bij ontvangst van de infuuszak, controleer of het etiket overeenstemt met het 

voorschrift en het dossier van de patiënt 

• Het wordt aanbevolen een dubbel controlesysteem door twee 

verpleegkundigen op te zetten vóór de infusie om ervoor te zorgen dat het 

geneesmiddel en de dosering in overeenstemming zijn met het voorschrift 

• Verwijs naar Kadcyla en trastuzumab emtansine als u spreekt over het 

geneesmiddel met de patiënt 

• Trastuzumab emtansine niet toedienen in doses Uhogere dan 3,6 mg/kg om de 

3 weken 
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7. Rapporteren van bijwerkingen: 

 
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen en ook mogelijke medicatiefouten 
geassocieerd met het gebruik van Kadcyla 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 kunnen ook bij de afdeling Geneesmiddelenbewaking van Roche worden gemeld per post 
aan NV Roche SA, Dantestraat 75, 1070 Brussel, per telefoon op het nummer +32 (0)2 525 82 99, per 
fax +32 (0)2 525 84 66 of per e-mail: brussels.drug_safety@roche.com. 
 

 

8. Aanvullende informatie: 

 

Raadpleeg de SPK vóór het voorschrijven, bereiden of toedienen van Kadcyla of Herceptin. 

 

Als u materiaal wilt bijbestellen, kunt u contact opnemen met NV Roche SA.  

per telefoon: nr. +32 2 525 82 69  

of per e-mail: Ubrussels.drug_safety@roche.comU  

 

U kunt de handleiding voor zorgverleners downloaden en afdrukken via de website van het FAGG: 
www.fagg.be -> tabblad ‘Informatie voor professionelen’ -> Goedgekeurde  RMA-materialen.  
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