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De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de 
handel brengen van het geneesmiddel Tarceva. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, 
waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend 
gebruik van het geneesmiddel Tarceva te waarborgen (RMA gewijzigde versie 03/2017).                                                                                                         

Tarceva® (erlotinib) 
 

Educatief materiaal bestemd voor gezondheidszorgbeoefenaars 
betreffende doseringsaanbevelingen, bewustwording en 

management strategieën voor interstitiële longziekte (ILD) 
 

 
DOEL VAN DIT MATERIAAL(RMA OF RISK MINIMISATION ACTIVITIES):  
Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat informatief materiaal ter beschikking stelt van 
gezondheidszorgbeoefenaars.  
Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten  hebben als doel een veilig en doeltreffend gebruik van Tarceva te waarborgen en moeten 
volgende belangrijke onderdelen bevatten: aanbevelingen die hen in staat stellen om insterstitiële longziekte gelinkt aan het gebruik van 
Tarceva te anticiperen en te  behandelen.  
 
 

  SAMENVATTING: 
– De aanbevolen dagelijkse dosis van Tarceva is 150mg bij niet-kleincellige longkanker (NSCLC) en 100mg in combinatie met 

gemcitabine bij pancreaskanker. Wanneer een aanpassing van de posologie noodzakelijk is, dient de dosis verminderd te 
worden in stappen van 50 mg. 

– Rokers dienen aangemoedigd te worden om te stoppen met roken en gelijktijdig gebruik van inductoren of krachtige 
inhibitoren van CYP3A4 dient vermeden te worden. 

– Indien op onverklaarbare wijze acute of progressieve pulmonaire symptomen optreden, dient de behandeling met Tarceva 
onderbroken te worden en een diagnostische evaluatie plaats te vinden. Zodra de diagnose van ILD bevestigd is, moet 
Tarceva worden stopgezet.  

  

 
INDICATIES 
Niet-kleincellige longkanker (NSCLC): 
· Tarceva is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met EGFR-activerende mutaties. 
· Tarceva is ook geïncideerd voor het omzetten naar onderhoudsbehandeling (“switch maintenance”) van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met EGFR-activerende mutaties en met stabiele ziekte na eerstelijns chemotherapie. 
· Tarceva is ook geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderde of gemetastaseerde NSCLC na falen van ten minste één 

voorafgaand chemotherapie regime. 

Pancreaskanker: 
· Tarceva is geïndiceerd in combinatie met gemcitabine voor de behandeling van gemetastaseerde pancreaskanker. 

 
 

AANBEVELINGEN VOOR DOSERING 
· Tarceva is gecommercialiseerd in twee  doseringen van tabletten: 150 mg en 100 mg. 
· De dagelijkse aanbevolen dosis voor Tarceva bedraagt : 

– bij NSCLC : 150 mg per dag 
– bij pancreaskanker : 100 mg per dag in combinatie met gemcitabine. 

· De detectie van de EGFR-mutatie moet worden uitgevoerd alvorens een Tarceva behandeling te initiëren bij patiënten met lokaal 
gevorderde of gemetastaseerde NSCLC die niet eerder behandeld zijn met chemotherapie.  
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· Tarceva dient oraal ingenomen te worden minstens één uur vóór of twee uur na de maaltijd 
– de patiënten moeten worden aangemoedigd om contact op te nemen met hun behandelende arts of hun apotheker wanneer ze 

één of meerdere dosissen van Tarceva vergeten in te nemen. De dosis dient niet verdubbeld te worden om de gemiste dosissen 
te compenseren. 

· Rokers dienen aangemoedigd te worden om te stoppen met roken tijdens de behandeling met Tarceva. 
· Vrouwen in de vruchtbare leeftijd moeten worden aangemoedigd om een zwangerschap te vermijden tijdens de behandeling met 

Tarceva. 
· Gelijktijdig gebruik van inductoren of krachtige inhibitoren van CYP3A4 dient vermeden te worden. 
· Bij het optreden van een onaanvaardbare toxiciteit die niet met geneesmiddelen kan worden behandeld, dient een vermindering van 

de posologie, een onderbreking van de behandeling of een behandelingstop overwogen te worden. Wanneer een aanpassing van de 
posologie noodzakelijk is, dient de dosis verminderd te worden in stappen van 50 mg. 

 

ILD : FREQUENTIE, RISICOFACTOREN, DIAGNOSE EN BEHANDELING  
FREQUENTIE VAN ILD-ACHTIGE VERSCHIJNSELEN 
· ILD-achtige verschijnselen, waaronder enkele fataal,  zijn soms gemeld bij patiënten die behandeld werden met Tarceva (met een 

globale incidentie van minder dan 1 %). Een hogere incidentie van ILD-achtige verschijnselen (van ongeveer 5% met een mortaliteit 
van 1.5%) werd vastgesteld in Japan. 

RISICOFACTOREN 
· Het gelijktijdig of vooraf toedienen van chemotherapie, een voorafgaande radiotherapie, een reeds bestaande ontsteking van het 

longparenchym, longmetastasen of infecties van de luchtwegen. 

DIAGNOSE EN BEHANDELING  
· Bij patiënten die op onverklaarbare wijze nieuwe pulmonaire symptomen en/of een toename van deze symptomen zoals 

kortademigheid, hoesten en koorts vertonen, dient de behandeling met Tarceva onderbroken te worden in afwachting van 
diagnostische evaluatie.  

· Patiënten die behandeld worden met Tarceva in combinatie met gemcitabine dienen nauwlettend opgevolgd te worden voor de 
mogelijkheid op het ontwikkelen van een ILD-achtige verschijnsel. 

· Bij diagnose van ILD, dient Tarceva te worden stopgezet en dient, indien nodig, een passende behandeling te worden ingesteld. 

 
MELDEN VAN BIJWERKINGEN 
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van Tarceva te melden aan de afdeling 
Vigilantie (cel Farmacovigilantie) 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 email naar adversedrugreactions@ 
fagg-afmps.be . 
 
De bijwerkingen kunnen eveneens gemeld worden bij de afdeling farmacovigilantie van Roche per post naar het adres N.V. Roche S.A., 
Dantestraat 75, 1070 Brussel, per telefoon op het nummer +32 (0) 2 525 82 99, per fax op het nummer +32 (0) 2 525 84 66, of per e-mail 
naar brussels.drug_safety@roche.com. 
 

 

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor een volledige informatie, gelieve aandachtig de SKP te consulteren alvorens Tarceva voor te 
schrijven of af te leveren. De volledige en geactualiseerde tekst van de SKP is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek 
« BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel ». 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fagg.be/
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