
De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden 
aan het in de handel brengen van het geneesmiddel OPDIVO®. Het verplicht 
plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is 
een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van OPDIVO® te 
waarborgen (RMA gewijzigde versie 06/2018).

OPDIVO® is geïndiceerd voor de behandeling van verschillende typen tumoren; in monotherapie, 
of in combinatie met ipilimumab.
Voor een volledige lijst van momenteel goedgekeurde indicaties, en voor het type patiënten 
waarvoor nivolumab met voorzichtigheid moet worden gebruikt, wordt verwezen naar de SKP.

OPDIVO®

(nivolumab)
Concentraat voor oplossing voor infusie

  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring

Gids voor het behandelen van bijwerkingen 

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig 
de SKP vooraleer OPDIVO® 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”. 
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Doel van dit materiaal (RMA of Risk Minimisation Activities)
                     

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

 • Voorlichtingsmateriaal voor de arts
 • Patiëntenwaarschuwingskaart

Het voorlichtingsmateriaal voor de arts zal bestaan uit het volgende:

 • De Samenvatting van Productkenmerken
 • Gids voor het behandelen van bijwerkingen

De gids voor het behandelen van bijwerkingen zal de volgende hoofdpunten bevatten:

 • Relevante informatie (bijv. ernst, zwaarte, frequentie, tijd tot aanvang en omkeerbaarheid  
  van de betreffende bijwerking) voor de volgende veiligheidsrisico’s:
   o Immuungerelateerde pneumonitis
   o Immuungerelateerde colitis
   o Immuungerelateerde hepatitis
   o Immuungerelateerde nefritis en nierfunctiestoornis
   o Immuungerelateerde endocrinopathieën 
   o Immuungerelateerde huiduitslag
   o Andere immuungerelateerde bijwerkingen

 • Informatie over hoe het veiligheidsrisico kan worden geminimaliseerd door middel van 
  de juiste manier van monitoren en behandelen 

De patiëntenwaarschuwingskaart zal de volgende hoofdpunten bevatten: 

 • Dat behandeling met OPDIVO® het risico kan vergroten op:    
   o Immuungerelateerde pneumonitis
   o Immuungerelateerde colitis
   o Immuungerelateerde hepatitis
   o Immuungerelateerde nefritis of nierfunctiestoornis
   o Immuungerelateerde endocrinopathieën 
   o Immuungerelateerde huiduitslag
   o Andere immuungerelateerde bijwerkingen

 • Klachten of symptomen van het veiligheidsrisico en wanneer er contact met een 
  arts moet worden opgenomen
 • Contactgegevens van de voorschrijver van OPDIVO®

Het is belangrijk om uw patiënten te informeren over het gebruik van deze waarschuwingskaart. 
Deze kaart moet eerst worden aangevuld met uw gegevens.
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Deze gids
                     

 •  wordt gedistribueerd aan de gezondheidsbeoefenaars (HCPs) die geïmpliceerd zijn in de 
behandeling van patiënten met nivolumab, met of zonder andere geneesmiddelen.

 •  is essentieel voor het veilig en effectief gebruik van nivolumab en voor een goed beheer 
van de immuungerelateerde bijwerkingen.

 • moet worden gelezen voor het voorschrijven en toedienen van nivolumab.
 •  stelt de waarschuwingskaart van de patiënt voor. Het is belangrijk om de patiëntenkaart 

met patiënten te bespreken voor elke behandelingscyclus en bij elke consultatie, om hun 
begrip van de bijwerkingen te versterken evenals de noodzaak om contact op te nemen 
met een zorgverlener indien ze bijwerkingen vaststellen.

Behandelende artsen moeten hun patiënten ook adviseren om de patiëntenwaarschuwingskaart te 
allen tijde bij zich te hebben en deze te tonen aan alle HCPs die betrokken zijn bij hun behandeling, 
bij alle medische consultaties. Om exemplaren van de patiëntenwaarschuwingskaart te bestellen, 
neem contact op via tel. +32 2 352 76 11 of e-mail: medicalinfo.belgium@bms.com of bestel ze via 
uw medisch afgevaardigde.

Wat is nivolumab ? 
                              

Nivolumab is een humaan immunoglobuline G4 (IgG4) monoklonaal antilichaam (HuMAb), dat zich 
bindt aan de geprogrammeerde celdood-1 (PD-1)-receptor en de interactie met PD-L1 en PD-L2 
blokkeert. De PD-1-receptor is een negatieve regulator voor T-cel-activiteit, waarvan is aangetoond 
dat deze betrokken is bij de controle van T-cel-immuunresponsen. De liganden PD-L1 en PD-L2, 
die tot uiting komen in antigeen-presenterende cellen, kunnen door tumoren of andere cellen 
in de micro-omgeving van de tumor tot expressie worden gebracht. Hechting van PD-1 aan deze 
liganden zorgt voor de remming van T-cel-proliferatie en secretie van cytokines. Nivolumab maakt 
T-cel-responsen mogelijk, waaronder anti-tumorresponsen, door middel van blokkering van PD-1 
binding aan  PD-L1 en PD-L2 liganden.  

Gecombineerde nivolumab (anti-PD-1) en ipilimumab (anti-CTLA-4) gemedieerde remming 
resulteert in verbeterde anti-tumor responsen in de goedgekeurde indicaties die in de SKP 
gespecifieerd zijn (zie rubriek 4.1). 

Wanneer nivolumab wordt toegediend in combinatie met ipilimumab, raadpleeg de SKP voor 
ipilimumab voor de start van de behandeling.

Alvorens nivolumab voor te schrijven, is het aangeraden volgende controles uit te voeren:
 •  Leverfunctietesten. 
  Nivolumab moet zeer zorgvuldig worden gebruikt bij patiënten met een matige  
  leverfunctiestoornis (totaal bilirubine > 1,5 × tot 3 × de bovengrens van normaal [ULN] en  
  aanwezigheid van ASAT) of ernstige (totaal bilirubine > 3 × ULN en aanwezigheid van ASAT).
 •  Tekenen en symptomen van verstoringen in de elektrolytenbalans, uitdroging, 

endocrinopathie, hyperglycemie en veranderingen van de thyroïdfunctie.
 • Of de patiënt allergisch is aan het actieve bestanddeel of een van de excipiënten.
 •  Of de patiënt systemische corticosteroïden en andere immunosuppressiva gebruikt voor 

het starten van nivolumab.
 •  Of de patiënt een ernstige of levensbedreigende huidreactie heeft gehad bij eerdere 

behandeling met andere immunostimulerende anti-kankermiddelen. 
 • Of de patiënt machines bestuurt of gebruikt.
 • Of de patiënte zwanger is of dit wenst te worden, of ze borstvoeding geeft.
 •  Indien de patiënt behoort tot een groep waarin voorzichtigheid geboden is, ook wanneer 

er sprake is van beperkte gegevens of een gebrek aan gegevens.
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Samenvatting van de belangrijke informatie
                     

 •  Nivolumab als monotherapie of in combinatie met ipilimumab verhoogt het risico op 
bijwerkingen gerelateerd aan het immuunsysteem (immuungerelateerde bijwerkingen, 
irAR), die pneumonitis, colitis, hepatitis, nefritis en nierfunctiestoornissen, 
endocrinopathie, huidreacties en andere irAR kunnen omvatten (zie details 
hieronder), evenals de mogelijke complicaties van allogene hematopoëtische 
stamceltransplantatie (HSCT) bij klassiek Hodgkin lymfoom (cHL). Deze irAR kunnen 
enkele maanden na de laatste dosis nivolumab optreden.

 •   Een vroege diagnose en een doeltreffend beheer van bijwerkingen zijn van essentieel 
belang voor het minimaliseren van de complicaties die levensbedreigend kunnen zijn.

 •   De vermoedelijke bijwerkingen moeten onmiddellijk worden geëvalueerd om infectie 
of andere oorzaken uit te sluiten.

 •   Afhankelijk van de ernst van de irAR, moet de behandeling onderbroken of definitief 
gestaakt worden, en kan een systemische behandeling met corticosteroïden nodig zijn. 
Na verbetering kan de behandeling na langzaam afbouwen van de corticosteroïden 
hervat worden 1. De behandeling dient definitief gestaakt te worden in geval van 
iedere immuungerelateerde bijwerking die opnieuw optreedt en voor iedere 
levensbedreigende immuungerelateerde bijwerking 1.

 •   Patiënten en zorgverleners moeten zich bewust zijn van de symptomen van bijwerkingen 
gerelateerd aan het immuunsysteem en het belang van onmiddellijk rapportage aan 
de arts. Er is een waarschuwingskaart voor patiënten, die aan patiënten gegeven dient 
te worden bij elk bezoek, en die de bespreking van de risico’s kan ondersteunen.

 •   Patiënten moet worden geadviseerd om de waarschuwingskaart voor patiënten altijd 
bij zich te houden, en ze aan alle HCPs die betrokken zijn bij hun behandeling te tonen.
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Vroegtijdige identificatie en juiste behandeling  
                     

 •  Vroegtijdige identificatie van de bijwerkingen en de juiste behandeling zijn essentieel om 
de complicaties die levensbedreigend kunnen zijn te minimaliseren.

 •  Corticosteroïden, met of zonder extra immunosuppressieve therapie, kunnen nodig zijn 
voor de behandeling van ernstige irAR. 1 Als immunosuppressie met corticosteroïden 
wordt gebruikt voor de behandeling van een bijwerking, moet het langzaam afbouwen met 
een duur van ten minste 1 maand worden gestart na verbetering. 1 Immunosuppressieve 
behandeling met behulp van andere geneesmiddelen dan corticosteroïden moet 
toegevoegd worden indien ondanks het gebruik van corticosteroïden verergering of geen 
verbetering optreedt. Het snel afbouwen kan leiden tot verergering of opnieuw optreden 
van de bijwerking. 1

 •  Nivolumab als monotherapie of in combinatie met ipilimumab dient niet te worden 
hervat zolang de patiënt immunosuppressieve doses corticosteroïden of een andere 
immunosuppressieve behandeling ontvangt. 1  Om opportunistische infecties te voorkomen 
bij patiënten die een immunosuppressieve behandeling krijgen, moeten profylactische 
antibiotica worden gebruikt.

 •  Atypische responsen werden waargenomen (t.t.z. een initiële tijdelijke vergroting van 
de tumor of kleine nieuwe letsels gedurende de eerste maanden, gevolgd door een 
verkleining van de tumor). Het wordt aanbevolen de behandeling met nivolumab voort 
te zetten bij klinisch stabiele patiënten die de eerste tekenen van progressie van de ziekte 
vertonen, tot de progressie van de ziekte wordt bevestigd. 1

 •  De patiënten moeten voortdurend worden gemonitord (tot minstens 5 maanden 
na de laatste dosering) omdat een bijwerking van nivolumab als monotherapie of in 
combinatie met ipilimumab op elk moment tijdens de behandeling of na het staken van 
de nivolumabtherapie kan optreden. 1

 •  Raadpleeg de SKP van nivolumab (en de SKP van ipilimumab in het geval van 
combinatietherapie) voor behandelrichtlijnen.

 •  Rapporteer alle vermoedelijke bijwerkingen aan de afdeling Vigilantie van het Federaal 
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

 •  Als nivolumab toegediend wordt in combinatie met ipilimumab en een van de middelen 
wordt gestaakt, dan moet het andere middel ook worden gestaakt. Wanneer de 
behandeling na een onderbreking weer wordt hervat, dan kan nivolumab monotherapie 
of de combinatiebehandeling weer worden hervat op basis van de beoordeling van de 
individuele patiënt.

 •  Naast de aanpassingen van de behandeling die in onderstaande tabellen weergegeven 
worden, moet de behandeling met nivolumab in monotherapie of in combinatie met 
ipilimumab ook definitief worden gestaakt:

   o in het geval van een opnieuw optredende  graad 3 irAR.
   o in het geval van een graad 4 irAR.
   o  bij de eerste tekenen van de volgende graad 3 irARs: pneumonie, diarree / 

colitis (enkel bij combinatietherapie), verhoging van ASAT / ALAT / bilirubine, 
bijnierinsufficiëntie of myocarditis.

   o  in geval van een graad 2 of 3 irAR die aanhoudt ondanks aanpassingen in de 
behandeling,

   o  of indien het niet mogelijk is de corticosteroïdendosis te verlagen tot 10 mg 
prednison of equivalent per dag. 
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Immuungerelateerde bijwerkingen en aanpassingen van de 
behandeling
                     

Immuungere-
lateerde 
bijwerking

Ernst Aanbevolen aanpassing van de behandeling 
(nivolumab of nivolumab + ipilimumab)

Pneumonitis 
(radiografische 
afwijkingen 
(bijv. focale 
matglasopaciteit, 
vlekkerige 
filtraten), dyspneu 
en hypoxie 

Graad 2 
Pneumonitis

Onderbreek de behandeling. Initieer een corticotherapie 
van 1 mg/kg/dag methylprednisolone IV of equivalenten. 
Bij verbetering, de behandeling hervatten na het langzaam 
afbouwen van de corticosteroïden. Bij verergering of gebrek 
aan verbetering ondanks de corticotherapie, de dosis 
verhogen naar 2 tot 4 mg/kg/dag methylprednisolon IV of 
equivalenten en de behandeling definitief staken.

Graad 3 of 4 
Pneumonitis 

De behandeling definitief staken. Initieer een corticotherapie 
van 2 tot 4 mg/kg/dag methylprednisolone IV of 
equivalenten.

Colitis 
(diarree, buikpijn 
en slijm of bloed in 
de stoelgang)

Graad 2 diarree of 
colitis 

Onderbreek de behandeling.
In geval van persisterende symptomen, corticosteroïden 
initiëren in een dosis van 0,5 tot 1 mg/kg/dag 
methylprednisolon IV of equivalenten.
Na verbetering, de behandeling hervatten na het langzaam 
afbouwen van corticosteroïden, indien nodig.
Bij verergering of gebrek aan verbetering ondanks de 
corticotherapie, de dosis verhogen naar 1 tot 2 mg/kg/dag 
methylprednisolon IV of equivalenten en de behandeling 
definitief staken. 

Graad 3 diarree of 
colitis (nivolumab 
in monotherapie)

Onderbreek de behandeling.
Initieer een corticotherapie van 1 tot 2 mg/kg/dag 
methylprednisolone IV of equivalenten.
Na verbetering de behandeling hervatten na het langzaam 
afbouwen van corticosteroïden.
Bij verergering of gebrek aan verbetering ondanks de 
corticotherapie, de behandeling definitief staken. 

Graad 3 diarree of 
colitis (nivolumab 
in combinatie) 
of Graad 4 colitis 
(nivolumab in 
monotherapie of in 
combinatie)

De behandeling definitief staken.
Initieer een corticotherapie van 1 tot 2 mg/kg/dag 
methylprednisolone IV of equivalenten.

Hepatitis
(verhoogde 
transaminasen of 
totaal bilirubine)

Graad 2 
verhoging van de 
transaminasen 
of van het totaal 
bilirubine.

Onderbreek de behandeling.
In geval van persisterende symptomen, corticosteroïden in 
een dosis van 0,5 tot 1 mg/kg/dag methylprednisolon IV of 
equivalenten initiëren.
Na verbetering de behandeling hervatten na het langzaam 
afbouwen van corticosteroïden, indien nodig.
Bij verergering of gebrek aan verbetering ondanks de 
corticotherapie, de dosis verhogen naar 1 tot 2 mg/kg/dag 
methylprednisolon IV of equivalenten en de behandeling 
definitief staken.
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Hepatitis
(verhoogde 
transaminasen of 
totaal bilirubine)

Graad 3 of 4 
verhoging van de 
transaminasen 
of van het totaal 
bilirubine.

De behandeling definitief staken.
Initieer een corticotherapie van 1 tot 2 mg/kg/dag 
methylprednisolone IV of equivalenten.

Huid
(uitslag, pruritus, 
Stevens-Johnson 
syndroom (SJS) 
toxische epidermale 
necrolyse [TEN])

Graad 3 rash

Onderbreek de behandeling totdat de symptomen 
verdwijnen.
Ernstige uitslag moet worden behandeld met hoge 
doseringen corticosteroïden in een dosis van 1 tot 2 mg/kg/
dag methylprednisolon IV of equivalenten.

Graad 4 rash

Behandeling definitief staken.
Ernstige uitslag moet worden behandeld met hoge 
doseringen corticosteroïden in een dosis van 1 tot 2 mg/kg/
dag methylprednisolon IV of equivalenten.

Stevens-Johnson 
syndroom (SJS) 
of toxische 
epidermale 
necrolyse (TEN)

Bij vermoeden van SJS of TEN, onderbreek behandeling 
en verwijs de patiënt naar een gespecialiseerde unit voor 
beoordeling en behandeling. 
Als de patiënt SJS of TEN heeft ontwikkeld, moet de 
behandeling definitief gestaakt worden.

Nefritis en 
nierfunctiestoornis 
(asymptomatische 
stijging van 
serumcreatinine)

Graad 2 of 3 
serumcreatinine-
verhoging 

Onderbreek de behandeling.
Initieer een corticotherapie van 0,5 tot 1 mg/kg/dag 
methylprednisolon IV of equivalenten. Na verbetering de 
behandeling hervatten na het langzaam afbouwen van 
corticosteroïden, indien nodig. Bij verergering of gebrek aan 
verbetering ondanks de corticotherapie, de dosis verhogen 
naar 1 tot 2 mg/kg/dag methylprednisolon IV of orale 
equivalenten en de behandeling definitief staken. 

Graad 4 
serumcreatinine-
verhoging 

De behandeling definitief staken.
Initieer een corticotherapie van 1 tot 2 mg/kg/dag 
methylprednisolon IV of equivalenten.

Endocrinopathieën 
(hypothyreoïdie, 
hyperthyreoïdie, 
bijnierinsufficiëntie 
incl. secundaire 
bijnierinsufficiëntie, 
hypofysitis incl. 
hypopituïtarisme, 
diabetes en 
diabetische 
ketoacidose)

Graad 2 of 3 
symptomatische 
hypothyreoïdie 

Onderbreek de behandeling. Behandeling met hormonale 
substitutie voor het schildklierhormoon moet gestart 
worden, indien nodig.
De schildklierfunctie moet worden gemonitord om zeker te 
zijn dat er geschikte hormonale substitutie wordt gebruikt.

Graad 4 
symptomatische 
hypothyreoïdie

Staak de behandeling definitief in geval van levens-
bedreigende situaties. Behandeling met hormonale 
substitutie voor het schildklierhormoon moet gestart 
worden, indien nodig. De schildklierfunctie moet worden 
gemonitord om zeker te zijn dat er geschikte hormonale 
substitutie wordt gebruikt.

Graad 2 of 3 
symptomatische 
hyperthyreoïdie

Onderbreek de behandeling.
Start indien nodig met een behandeling met antithyreoïde 
medicatie. Overweeg corticosteroïden in een dosis van 1 
tot 2 mg/kg/dag methylprednisolon IV of equivalenten als 
er een verdenking is van acute ontsteking van de schildklier. 
Bij verbetering kan de behandeling worden hervat na het 
langzaam afbouwen van de dosis corticosteroïden, indien 
nodig.

Graad 4 
symptomatische 
hyperthyreoïdie

Staak de behandeling definitief in geval van 
levensbedreigende situaties. Start indien nodig met een 
behandeling met antithyreoïde medicatie. Overweeg 
corticosteroïden in een dosis van 1 tot 2 mg/kg/dag 
methylprednisolon IV of equivalenten als er een verdenking 
is van acute ontsteking van de schildklier. Bij verbetering kan 
de behandeling worden hervat na het langzaam afbouwen 
van de dosis corticosteroïden, indien nodig.
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Endocrinopathieën 
(hypothyreoïdie, 
hyperthyreoïdie, 
bijnierinsufficiëntie 
incl. secundaire 
bijnierinsufficiëntie, 
hypofysitis incl. 
hypopituïtarisme, 
diabetes en 
diabetische 
ketoacidose)

Graad 2 
symptomatische 
bijnierinsufficiëntie

De behandeling onderbreken.
Hormonale substitutie voor fysiologische corticosteroïden 
starten indien nodig. De adrenale functie en hormoonspiegels 
moeten worden gecontroleerd om zeker te zijn dat er 
geschikte hormonale substitutie voor het corticosteroïd 
wordt gebruikt. 

Graad 3 of 4 
symptomatische 
bijnierinsufficiëntie

De behandeling definitief staken.
Hormonale substitutie voor fysiologische corticosteroïden 
starten indien nodig. De adrenale functie en 
hormoonspiegels moeten worden gecontroleerd om zeker 
te zijn dat er geschikte hormonale substitutie voor het 
corticosteroïd wordt gebruikt.

Graad 2 of 3 
symptomatische 
hypofysitis 

Onderbreek de behandeling.
Start met hormonale substitutietherapie, indien nodig. 
Overweeg het gebruik van corticosteroïden in een dosis van 
1 tot 2 mg/kg/dag methylprednisolon IV of equivalenten 
als er een vermoeden is van een acute ontsteking van de 
hypofyse.
Na verbetering mag de behandeling worden hervat na het 
langzaam afbouwen van de dosis corticosteroïden, indien 
nodig. 
De hypofysefunctie moet worden gemonitord om zeker te 
zijn dat er geschikte hormonale substitutie wordt gebruikt.

Graad 4 
symptomatische 
hypofysitis

De behandeling dient definitief te worden gestaakt.
Start met hormonale substitutietherapie, indien nodig. 
Overweeg het gebruik van corticosteroïden in een dosis van 
1 tot 2 mg/kg/dag methylprednisolon IV of equivalenten 
als er een vermoeden is van een acute ontsteking van de 
hypofyse.
Na verbetering mag de behandeling worden hervat na het 
langzaam afbouwen van de dosis corticosteroïden, indien 
nodig. 
De hypofysefunctie moet worden gemonitord om zeker te 
zijn dat er geschikte hormonale substitutie wordt gebruikt.

Graad 3 
symptomatische 
diabetes

Onderbreek de behandeling.
Indien nodig, hormonale substitutie voor insuline starten.
De suikerspiegel controleren om zeker te zijn dat er geschikte 
hormonale substitutie wordt gebruikt.

Graad 4 
symptomatische 
diabetes

De behandeling moet definitief worden gestaakt in geval van 
levensbedreigende diabetes.
Indien nodig, hormonale substitutie voor insuline starten.
De suikerspiegel controleren om zeker te zijn dat er geschikte 
hormonale substitutie wordt gebruikt.

Opmerking: Toxiciteitsgraden komen overeen met de klasse van het National Cancer Institute Common 
Terminology Criteria for Adverse Events versie 4.0 (NCI-CTCAE v4).
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Definitie van de graden volgens NCI CTCAE v. 4

Graad 1 Graad 2 Graad 3 Graad 4 Graad 5

Pneumonitis

Asymptomatisch; 
enkel klinische 
of diagnostische 
observaties; 
interventie niet 
aangewezen

Symptomatisch; 
medische interventie 
aangewezen; de 
Instrumentele 
Activiteit Dagelijks 
Leven (ADL) 
beperkend

Ernstige 
symptomen; 
Gelimiteerde 
zelfzorg ADL; 
zuurstof 
aangewezen

Levens- 
bedreigende 
aantasting van 
de luchtwegen; 
dringende 
interventie 
aangewezen 
(bijvoorbeeld 
tracheotomie of 
intubatie)

Overlijden

Colitis

Asymptomatisch; 
enkel klinische 
of diagnostische 
observaties; 
interventie niet 
aangewezen

Abdominale pijn; 
slijm of bloed in de 
ontlasting

Ernstige abdominale 
pijn; veranderingen 
in de stoelgang-
gewoontes; 
medische 
interventie 
aangewezen; 
peritoneale tekenen

Levens- 
bedreigende 
gevolgen; 
dringende 
interventie 
aangewezen 

Overlijden

Lever- en gal-
aandoeningen

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

Levens-
bedreigende 
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

Stevens-
Johnson 

syndrome 
  

Loslaten van de huid 
die <10% van het 
lichaamsoppervlak 
bedekt met 
bijbehorende 
klachten (bijv. 
Erytheem, purpura, 
epidermale loslating 
en loslaten van het 
slijmvlies) 

Loslaten van 
de huid die 
10-30% van het 
lichaamsop-
pervlak 
bedekt met 
bijbehorende 
klachten (bijv. 
Erytheem, 
purpura, 
epidermale 
loslating en 
loslaten van het 
slijmvlies) 

Overlijden
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Definitie van de graden volgens NCI CTCAE v. 4

Graad 1 Graad 2 Graad 3 Graad 4 Graad 5

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 lichaamsop-
pervlakte 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 
lichaams- 
oppervlak, 
al dan niet 
gepaard gaan 
met symptomen 
van jeuk of 
gevoeligheid 
en worden 
geassocieerd 
met uitgebreide 
superinfectie; 
IV antibiotica 
geïndiceerd; 
Potentieel 
levens-
bedreigende 
gevolgen

Overlijden

Toxische 
Epidermale 
Necrolyse

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

Overlijden

Verhoging van 
de creatinine

>1 - 1.5 x baseline; 
>LSN - 1.5 x LSN

>1.5 - 3.0 x baseline; 
>1.5 - 3.0 x LSN

>3.0 baseline; >3.0 - 
6.0 x LSN >6.0 x LSN

Renale en 
urinaire 

aandoeningen

Asymptomatisch 
of zwak; enkel 
klinische of 
diagnostische 
observaties; 
interventie niet 
aangewezen

Matig; minimale 
lokale of niet-
invasieve interventie 
aangewezen; de 
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 

Potentieel 
levens-
bedreigende 
gevolgen; 
dringende 
interventie 
aangewezen

Overlijden

Hyper-
thyroidisme

Asymptomatisch; 
enkel klinische 
of diagnostische 
observaties; 
interventie niet 
aangewezen

Symptomatisch; 
behandeling met 
antithyreoïde 
medicatie 
aangewezen; de 
Instrumentele 
Activiteit Dagelijks 
Leven (ADL) 
beperkend

Ernstige 
symptomen; 
Gelimiteerde 
zelfzorg ADL; 
Hospitalisatie 
aangewezen

Potentieel 
levens-
bedreigende 
gevolgen; 
dringende 
interventie 
aangewezen

Overlijden
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Definitie van de graden volgens NCI CTCAE v. 4

Graad 1 Graad 2 Graad 3 Graad 4 Graad 5

Hypo-
thyroidisme

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 
levens-
bedreigende 
gevolgen; 
dringende 
interventie 
aangewezen

Overlijden

Hypofysitis 
(endocriene 

stoornissen in 
het algemeen)

Asymptomatisch 
of zwak; enkel 
klinische of 
diagnostische 
observaties; 
interventie niet 
aangewezen 

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

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

Potentieel 
levens-
bedreigende 
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 
levens-
bedreigende 
gevolgen; 
dringende 
interventie 
aangewezen

Overlijden

Diabetes 
mellitus 
(hyper-

glycemie)

Nuchtere 
bloedsuikerspiegel 
> ULN - 160 mg/
dL; Nuchtere 
bloedsuikerspiegel 
> ULN - 8,9 
mmol/L

Nuchtere 
bloedsuikerspiegel 
>160 - 250 mg/
dL; Nuchtere 
bloedsuikerspiegel > 
8,9 mmol/L 

>250 - 500 mg/dL; 
>13.9 - 27.8 mmol/L; 
Hospitalisatie 
aangewezen

>500 mg/dL; 
>27.8 mmol/L; 
potentieel 
levens-
bedreigende 
gevolgen

Overlijden

Acidose pH < normaal, 
maar ≥7.3 pH <7.3

Potentieel 
levens-
bedreigende 
gevolgen

Overlijden
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Immuungerelateerde bijwerkingen
                     

In de gepoolde dataset van nivolumab 3 mg/kg als monotherapie in verschillende klinische 
onderzoeken waren de meeste frequent gemelde bijwerkingen (≥ 10%) vermoeidheid, uitslag, 
pruritus, diarree en misselijkheid. De meerderheid van de bijwerkingen was licht tot matig in ernst 
(graad 1 of 2). 1

In de gepoolde dataset van nivolumab in combinatie met ipilimumab in klinische studies waar deze 
combinatie bestudeerd werd, waren de meest frequent gemelde bijwerkingen (≥ 10%) uitslag, 
vermoeidheid, diarree, pruritus, misselijkheid, pyrexie, verminderde eetlust, hypothyreoïdie, 
braken, colitis, buikpijn, artralgie en hoofdpijn. De meerderheid van de bijwerkingen was licht tot 
matig in ernst (graad 1 of 2). 1

Vroegtijdige identificatie en juiste behandeling  
                                                

De volgende immuungerelateerde bijwerkingen werden gemeld bij minder dan 1% van de 
patiënten die werden behandeld met nivolumab als monotherapie of nivolumab in combinatie met 
ipilimumab in klinische onderzoeken met verschillende doseringen en bij verschillende tumortypes:
 • Pancreatitis
 • Uveïtis
 • Demyelinatie
 • Auto-immune neuropathie (waaronder parese van nervus facialis en nervus abducens)
 • Guillain-Barré-syndroom
 • Myastheen syndroom
 • Encefalitis
 • Gastritis
 • Sarcoïdose
 • Duodenitis

Zeldzame gevallen van myotoxiciteit (myositis, myocarditis en rhabdomyolyse) zijn gemeld met 
nivolumab of nivolumab in combinatie met ipilimumab, sommige daarvan met fatale afloop. Als 
een patiënt tekenen en symptomen van myotoxiciteit heeft, moet de patiënt nauwlettend worden 
gemonitord en direct worden doorverwezen naar een specialist voor beoordeling en behandeling. 
Op basis van de ernst van de myotoxiciteit moet nivolumab of nivolumab in combinatie met 
ipilimumab tijdelijk worden onderbroken of definitief worden gestaakt (zie rubriek 4.2) en de juiste 
behandeling dient te worden gestart.

Post-marketing zijn er gevallen van het Vogt-Koyanagi-Harada-syndroom gemeld.

Afstoting na solide orgaantransplatie is bij patiënten behandeld met PD-1 remmers gemeld na het 
op de markt brengen. De behandeling met nivolumab kan het risico op afstoting bij patiënten met 
een solide orgaantransplantaat verhogen. De relatie tussen de voordelen van de behandeling met 
nivolumab en het risico van orgaanafstoting dient bij deze patiënten overwogen te worden.
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 •   Bij verdenking van immuungerelateerde bijwerkingen, dient een passende evaluatie te 
worden uitgevoerd om etiologie te bevestigen of andere oorzaken uit te sluiten.

 •  Op geleide van de ernst van de bijwerking moet nivolumab of nivolumab in combinatie 
met ipilimumab worden onderbroken en dienen corticosteroïden te worden toegediend.

 •  Na verbetering mag de behandeling worden hervat na het langzaam afbouwen van de 
dosis corticosteroïden.

 •  De behandeling moet permanent worden gestaakt in geval van ernstige immuunge-
relateerde bijwerkingen die opnieuw optreden en bij iedere levensbedreigende 
immuungerelateerde bijwerking.

Infusiereacties
                                                

Potentieel risico op complicatie van allogene hematopoëtische 
stamceltransplantatie (HSCT)
                                                

Voorlopige resultaten van de follow-up van patiënten die een allogene HSCT hebben ondergaan na 
blootstelling aan nivolumab, lieten een hoger aantal gevallen van acute “graft-versus-host-disease” 
(GVHD: Graft Versus Host Disease) en aan de transplantatie gerelateerde mortaliteit  zien dan 
verwacht. Tot er meer gegevens beschikbaar zijn, dient er per geval een zorgvuldige afweging gemaakt 
te worden van het mogelijke voordeel van HSCT en het mogelijk verhoogde risico op complicaties die 
gerelateerd zijn aan de transplantatie. 
Bij patiënten die behandeld waren met nivolumab na allogene HSCT, werd snel optredende en 
ernstige GVHD in post-marketing setting gemeld, waarvan in sommige gevallen met fatale afloop. 
De behandeling met nivolumab kan het risico op ernstige GVHD en overlijden verhogen bij patiënten 
die eerdere allogene HSCT hebben ondergaan, voornamelijk bij een medische voorgeschiedenis 
van GVHD. Het voordeel van behandeling met nivolumab vs. het mogelijke risico dient te worden 
afgewogen bij deze patiënten.

Bijwerking Ernst Aanbevolen aanpassing van de behandeling 
(nivolumab of nivolumab + ipilimumab)

Infusiereacties 

Milde of matige 
infusiereacties 

Monitor de toediening van nivolumab of nivolumab in 
combinatie met ipilimumab nauwlettend en gebruik 
premedicatie volgens lokale behandelrichtlijnen voor 
profylaxe van infusiereacties.

Ernstige of  
levensbedreigende 
infusiereacties

Nivolumab of nivolumab in combinatie met ipilimumab 
moet worden gestaakt en geschikte medische behandeling 
moet worden gestart.
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Patiënten waarschuwingskaart 
                                                

Het is belangrijk dat u de patiënten waarschuwingskaart aan iedere patiënt geeft die behandeld 
wordt met nivolumab of nivolumab in combinatie met ipilimumab tijdens de eerste afspraak en 
alle volgende afspraken. U kunt de patiënten waarschuwingskaart gebruiken om de behandeling te 
bespreken en de aan de behandeling gerelateerde risico’s.

Het materiaal is ontworpen om de patiënten te helpen hun behandeling te begrijpen en hoe 
zij moeten handelen als ze bijwerkingen ervaren. U dient uw contactgegevens in de patiënten 
waarschuwingskaart in te vullen en de patiënt te adviseren om de kaart altijd bij zich te dragen.

 

 Dit geneesmiddel is onderworpen  
aan aanvullende monitoring

Patiënten
waarschuwingskaart

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het 
geneesmiddel OPDIVO® gebruikt

SA Bristol-Myers Squibb Belgium NV
4 avenue de Finlande  – B-1420 Braine-l’Alleud 

+32(0)2.352.76.11

RMA gewijzigde versie 06/2018

OPDIVO®
     (nivolumab)

concentraat voor oplossing voor infusie
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Checklist voor de afspraken met de patiënt 
                     

EERSTE AFSPRAAK

 •  Bespreek de behandeling met de patiënt, vul de waarschuwingskaart voor de patiënt in 
en moedig de patiënt aan om de kaart altijd bij zich te dragen.

 •  Zeg de patiënt om symptomen niet zelf te behandelen en onmiddellijk medische hulp in 
te schakelen als een bijwerking optreedt of erger wordt.

 •  Informeer de patiënt dat het mogelijk is dat bestaande tumoren groeien of dat er nieuwe 
tumoren kunnen ontstaan en dat dat niet noodzakelijkerwijs betekent dat de behandeling 
niet efficiënt is.

 • Voer de benodigde laboratoriumtests uit (zie p. 3 van deze gids en de SKP).
 •  Controleer op tekenen en symptomen van aandoeningen die in de rubrieken met 

betrekking tot waarschuwingen en contra-indicaties van de SmPC vermeld staan.

VOOR ALLE VOLGENDE AFSPRAKEN

 • Voer de benodigde laboratoriumtests uit (zie p. 3 van deze gids en de SKP).
 • Herinner de patiënt eraan om symptomen niet zelf te behandelen.
 •  Herinner de patiënt eraan om onmiddellijk contact met u op te nemen als ze een bijwerking 

ervaren, zelfs als deze mild zijn.
 •  Herinner de patiënt eraan dat vroege diagnose en juiste behandeling essentieel zijn om 

de ernst van bijwerkingen en daaraan gerelateerde complicaties te minimaliseren.

 Referenties:
1. OPDIVO. Samenvatting van de karakteristieken van het Product.

Melden van bijwerkingen:

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik 
van OPDIVO® 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.

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.
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Dit materiaal refereert naar de SKP van OPDIVO® 

SA Bristol-Myers Squibb Belgium NV
185, Chaussée de la Hulpe  – B-1170 Bruxelles

+32(0)2.352.76.11

Opdivo® is een commerciëel merk van Bristol-Myers Squibb Company. ©2015 Bristol-Myers Squibb 
Company. Alle rechten voorbehouden.


