
Informatie voor patiënten 
met multipel myeloom 

die behandeld zullen worden met     Sarclisa® (isatuximab) 
in combinatie met pomalidomide en dexamethason

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. 
U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. 

U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.
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Deze patiëntenbrochure vervangt nooit het advies van uw arts.  
Heeft u vragen over specifieke medische onderwerpen? Of over uw 
persoonlijke medische conditie? U dient hiervoor altijd uw behandelend 
arts te raadplegen. 

Deze brochure vervangt niet de ‘Waarschuwingskaart’ die u van uw arts 
ontvangt wanneer u met Sarclisa® behandeld zult gaan worden.  
Deze brochure is een aanvulling op de ‘Waarschuwingskaart’ en heeft 
tot doel u goed te informeren over het ziektebeeld, uw behandeling met 
Sarclisa - in combinatie met pomalidomide en dexamethason-  en de 
mogelijke bijwerkingen daarvan.

Mocht u tijdens uw behandeling een bijwerking ervaren, dan dient u 
direct contact op te nemen met uw behandelend arts. Dit geldt ook voor 
bijwerkingen die niet in deze brochure worden genoemd.
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Het ziektebeeld multipel myeloom
Multipel myeloom is een kwaadaardige bloedziekte. Het is een vorm van 
bloedkanker die voorheen ook wel de ziekte van Kahler werd genoemd. Het 
betreft een ongecontroleerde groei van kwaadaardige plasmacellen in het 
beenmerg. Normale plasmacellen produceren antistoffen en spelen daarom 
een belangrijke rol bij de afweer tegen infectieziekten. Kwaadaardige 
plasmacellen die zich ongeremd blijven delen produceren vaak een grote 
hoeveelheid van één type antistof, M-proteïne genoemd. Het (intakte) 
M-proteïne, maar soms ook kleine onderdelen ervan, de zogenaamde lichte 
ketens, kunnen in het bloed en soms in de urine worden gemeten. Het gehalte 
van het M-proteïne (of de lichte ketens) is één van de parameters om de 
voortschrijding van de ziekte te volgen.

Patiënt met multipel myeloom

gezonde celdeling

kwaadaardige 
celwoekering
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Wat is recidief en refractair 
multipel myeloom?

Als multipel myeloom terugkeert  
Zelfs na een effectieve behandeling voor multipel myeloom kunnen 
kwaadaardige plasmacellen in het lichaam achterblijven of nieuwe 
varianten ervan ontstaan. Na verloop van tijd kunnen deze cellen 
zich gaan vermenigvuldigen en zich weer verspreiden, wat leidt tot 
de terugkeer van multipel myeloom.

Wanneer multipel myeloom terugkeert na een eerdere effectieve 
behandeling, wordt dit een recidief of terugval genoemd. De 
terugval gaat vaak samen met (opnieuw) een stijging van het 
M-proteïne (en/of de lichte ketens).

Als multipel myeloom niet (meer) reageert op 
behandeling 
Als multipel myeloom niet (meer) reageert op de behandeling, 
bijvoorbeeld omdat na verloop van tijd de ziekte ongevoelig is 
geworden voor de behandeling, is sprake van resistentie. Wanneer 
multipel myeloom niet meer reageert op behandeling spreekt men 
van refractair multipel myeloom.

Recidief

Refractair

10

5

2

Actief multipel myeloom

Remissie

Terugval 
 

M
-p

ro
te

ïn
e 

(g
/d

L)

Behandeling Tĳd

Terugval 
(de ziekte wordt 
opnieuw actief) 



6

Wat is Sarclisa? 
Sarclisa is een geneesmiddel dat is geregistreerd in combinatie met de 
geneesmiddelen pomalidomide en dexamethason voor de behandeling 
van volwassen patiënten met multipel myeloom die eerder tenminste twee 
behandelingen hebben gehad welke niet (meer) werkzaam zijn gebleken 
(refractair recidief).

Sarclisa bevat de werkzame stof isatuximab. Het behoort tot de groep 
van anti-kanker geneesmiddelen die ook wel ‘monoklonale antistoffen’ 
worden genoemd. Dit zijn geneesmiddelen die invloed hebben op het 
afweer(immuun)systeem.

Hoe werkt Sarclisa? 

Sarclisa is specifiek gericht tegen het zoge-
naamde CD38 eiwit dat voorkomt op het 
oppervlak van multipel myeloomcellen en van 
bepaalde cellen van het immuunysteem. 

Binding van Sarclisa aan CD38 
kan het eigen immuunsysteem 
aanzetten om de tumorcellen aan 
te vallen en op te ruimen.

Het activeren van het immuun-
systeem kan leiden tot directe 
doding van multipel myeloom-
cellen. Tegelijkertijd kan Sarclisa 
gespecialiseerde cellen van het 
immuunsysteem activeren om de 
kankercellen te helpen bestrijden. 

In de combinatie van Sarclisa met pomalidomide, wordt tevens de aanmaak 
van bloedvaten richting de tumorhaarden onderdrukt waardoor verdere groei 
en verspreiding van de multipel myeloomcellen geremd wordt.

tumorcel immuuncel

isatuximab
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%
First 4-week cycle
Once a week

Second 4-week cycle & beyond
Once every two weeks%

First 4-week cycle
Once a week

Second 4-week cycle & beyond
Once every two weeks

Cyclus 1
Een maal per week

Cyclus 2 en daarna
Een maal elke twee weken

Hoe wordt Sarclisa toegediend? 
Sarclisa wordt tezamen met twee andere geneesmiddelen, pomalidomide* en 
dexamethason*, gegeven. 
Sarclisa wordt toegediend via een druppelinfuus in een ader van de (boven-)
arm of pols (intraveneuze infusie) op de dagbehandeling van de polikliniek 
in het ziekenhuis. Pomalidomide wordt als capsule (oraal) ingenomen en 
dexamethason oraal of intraveneus. Uw behandelend arts of verpleegkundige 
zal u specifiek hierover instrueren.

Sarclisa wordt toegediend in behandelingscycli van steeds 28 dagen (4 weken).
Tijdens de eerste cyclus krijgt u Sarclisa eenmaal per week toegediend op dag 1, 
8, 15 en 22.  

•   Na de eerste cyclus krijgt u Sarclisa eenmaal per 2 weken toegediend op dag 
1 en dag 15. Na de eerste behandelingscyclus worden de infusies dus minder 
frequent toegediend.

•  Pomalidomide dient éénmaal per dag te worden ingenomen op dag 1 tot en 
met 21 van elke cyclus van 4 weken.

•  Dexamethason wordt eenmaal per week oraal ingenomen of intraveneus 
toegediend. 

Voor een goede werking van Sarclisa is het belangrijk dat de infusies op 
het juiste moment plaatsvinden. Als u een infusie mist, bel dan uw arts of 
verpleegkundige om uw afspraak zo snel mogelijk opnieuw in te plannen.

* Voor meer informatie over pomalidomide en dexamethason verwijzen wij u naar de 
patiëntinformatie in de bijsluiter van deze geneesmiddelen. 
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3.3 hours 
for the first infusion

Less than 2 hours 
for the second infusion

75 minutes 
for following infusions

75

3 HRS
20 MIN

3 UUR
20 MIN

1 HR
45 MIN

1 UUR
53 MIN

1 HR
15 MIN

1 UUR
15 MIN

Tweede infusieEerste infusie Volgende infusies

Dosering en toedieningsduur van Sarclisa
De hoeveelheid Sarclisa die u krijgt toegediend is afhankelijk van uw 
lichaamsgewicht. De aanbevolen dosering is 10 mg per kilogram lichaamsgewicht.
Tenminste 1 uur voor start van de infusie met Sarclisa krijgt u nog andere 
medicijnen toegediend om het risico op zogenaamde infusiereacties te 
verminderen (zie pagina 9 van deze brochure). Deze medicijnen, tezamen de 
‘pre-medicatie’ genoemd, worden intraveneus of oraal toegediend:
•   Antihistamine om allergische reacties te verminderen
•   Corticosteroïde om ontstekingen te verminderen
•   Medicijnen (paracetamol) om pijn en koorts te verminderen

Als zich tijdens of na de eerste 4 infusies met Sarclisa geen infusiereacties 
voordoen, kan de behandelend arts heroverwegen of u deze medicijnen moet 
blijven gebruiken.
Licht uw arts of verpleegkundige onmiddellijk in als u zich niet lekker voelt 
tijdens of na een infusie met Sarclisa.
De behandeling met Sarclisa wordt voortgezet zolang u er baat bij heeft en u 
de mogelijke bijwerkingen kunt verdragen.

Hoe lang duurt de toediening van Sarclisa?
De duur van de infusies met Sarclisa is afhankelijk van het optreden van 
infusiereacties. Infusiereacties kunnen optreden tijdens of na een infusie met 
Sarclisa (zie pagina 9 van deze brochure).

Als u tijdens de infusies geen infusiereacties ondervindt, kunnen de opeenvolgende 
infusies sneller worden toegediend (zie de illustratie hierboven). Indien zich tijdens 
de infusies wel infusiereacties voordoen, kan de duur van een infusie langer zijn.

Infusiereacties zijn omkeerbaar en u wordt tijdens uw behandeling 
voortdurend gecontroleerd door de arts of verpleegkundige.

Licht uw arts of verpleegkundige onmiddellijk in als u zich niet lekker 
voelt tijdens of na een infusie met Sarclisa. Zij kunnen besluiten de infusie 
langzamer te laten verlopen, tijdelijk te stoppen of volledig te stoppen. Zo 
mogelijk krijgt u aanvullende medicijnen om uw symptomen te behandelen 
en complicaties te voorkomen.
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Mogelijke bijwerkingen van Sarclisa
Zoals alle geneesmiddelen kan Sarclisa bijwerkingen veroorzaken, 
hoewel niet iedereen daarmee te maken krijgt. De meest voorkomende 
bijwerkingen van Sarclisa zijn verlaging van het aantal rode- of witte 
bloedcellen, eventueel optredend tezamen met koorts, verlaging van het 
aantal bloedplaatjes, infectie van de longen (pneumonie), infectie van de 
luchtwegen (zoals neus, bijholtes of keel), ontsteking van de luchtwegen 
(bronchitus), diarree, kortademigheid, misselijkheid en braken. 

Het is van belang dat u uw behandelend arts en/of verpleegkundige 
informeert over alle bijwerkingen, ook die welke niet in deze brochure 
worden vermeld. Zij kunnen u eventueel aanvullende medicijnen geven en 
ook adviseren op welke manier u het beste met deze bijwerkingen kunt 
omgaan zodat u er de minste hinder van ondervindt.

Waarschuw onmiddellijk een arts als u een van de volgende bijwerkingen 
opmerkt:

Infusiereacties
Infusiereacties komen vaak voor en kunnen optreden tijdens of 
na een infusie met Sarclisa. Infusiereacties zijn omkeerbaar en u 
wordt tijdens uw behandeling voortdurend gecontroleerd door 
de arts of verpleegkundige. De meest voorkomende (ernstige) 
tekenen van een infusiereactie zijn:

•   hoge bloeddruk (hypertensie)

•   kortademigheid

•   koude rillingen

•   misselijkheid

Daling witte bloedcellen
Na toediening van Sarclisa kan een tijdelijke daling van 
het aantal witte bloedcellen in uw lichaam optreden. Deze 
bloedcellen zijn betrokken bij de afweer en belangrijk bij het 
bestrijden van infecties. Door een tekort aan witte bloedcellen 
loopt u meer kans op het krijgen van een ernstige infectie. Uw 
bloed zal daarom hierop regelmatig worden gecontroleerd. 
Waarschuw onmiddellijk uw arts of verpleegkundige als u 
koorts krijgt, aangezien koorts een teken van infectie kan zijn. 
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Infecties
Behandeling met Sarclisa geeft vaak aanleiding tot 
longontsteking (pneumonie) en infecties van de bovenste 
luchtwegen (neus- en keelholte, bijholtes). Waarschuw 
onmiddellijk uw arts of verpleegkundige als u koorts krijgt, 
aangezien koorts een teken van infectie kan zijn.

Andere belangrijke aanwijzingen

Zwangerschap en borstvoeding
Behandeling met Sarclisa wordt niet aanbevolen tijdens de 
zwangerschap. Indien u zwanger bent of mocht u zwanger 
willen worden, dan dient u contact op te nemen met uw 
behandelend arts.

Vrouwen die worden behandeld met Sarclisa en zwanger 
kunnen worden, moeten een effectieve anticonceptiemethode 
gebruiken. Overleg met uw behandelend arts over de 
anticonceptiemethode die u gedurende de behandeling kunt 
gebruiken. Gebruik anticonceptie tijdens de behandeling en 
gedurende tenminste 5 maanden na de laatste infusie met 
Sarclisa.

Als u momenteel borstvoeding geeft, neem dan contact op met 
uw behandelend arts, apotheker of verpleegkundige voordat u 
Sarclisa toegediend krijgt. De reden hiervoor is dat Sarclisa in 
de moedermelk terecht kan komen en het is niet bekend welk 
effect dit op de baby kan hebben. Overleg met uw arts of het 
voordeel van borstvoeding groter is dan het mogelijke risico 
voor uw baby.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Sarclisa heeft geen of een verwaarloosbaar effect op uw 
rijvaardigheid of vermogen om apparaten te bedienen. Sarclisa 
wordt gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen en 
pre-medicatie die uw vermogen om deze activiteiten uit te 
voeren wel kunnen beïnvloeden. Raadpleeg de bijsluiters van de 
andere geneesmiddelen die u met Sarclisa gebruikt of bespreek 
dit met uw arts of apotheker.
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Gebruik van andere medicijnen
Informeer uw behandelend arts of verpleegkundige wanneer 
u naast Sarclisa nog andere geneesmiddelen gebruikt, dat 
kortgeleden heeft gedaan of wanneer de mogelijkheid bestaat 
dat u in de nabije toekomst andere medicijnen gaat gebruiken. 
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt 
krijgen en voor kruidenmiddelen.

Bloedtransfusie
Uw arts zal uw bloed laten onderzoeken voor het geval u  
tijdens de behandeling een bloedtransfusie nodig heeft. Omdat 
Sarclisa de resultaten van deze bloedtest kan beïnvloeden, 
wordt uw gevraagd bloed te laten prikken voordat u met de 
behandeling begint. 

Alle patiënten die behandeld gaan worden met Sarclisa 
ontvangen van de behandelend arts of verpleegkundige een 
waarschuwingskaart met beknopte informatie over het risico  
op beïnvloeding van de bloedtest. Het risico op verstoring 
van de bloedtest kan aanhouden gedurende ongeveer 6 
maanden na de laatste infusie met Sarclisa. Patiënten worden 
geadviseerd de waarschuwingskaart altijd bij zich te dragen 
gedurende deze periode.

 Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat 
we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn 
verkrijgen. 

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundig 
specialist als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij 
bijwerkingen die niet in deze brochure vermeld worden.  

U kunt bijwerkingen eveneens melden via het Nederlands 
Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl.  
Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie 
over de veiligheid van dit medicijn. 
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Voorbereiding

Gebruik een gezonde maaltijd voor uw afspraak - het is raadzaam 
om gefrituurd of gekruid voedsel te vermijden. U kunt een snack 
meenemen voor het geval u tijdens uw infusie trek krijgt. 

Het is belangrijk om tijdens uw infusie goed gehydrateerd te blijven. 
Zorg ervoor dat u voor uw afspraak voldoende drinkt en neem iets 
mee om te drinken.

Draag comfortabele kleding en neem een deken, kussen of iets anders 
mee dat helpt om u op uw gemak te voelen.

Neem een boek, tablet, muziek of iets anders mee als tijdverdrijf  
en om uw bezoek aan het ziekenhuis aangenamer te maken.

Zorg er indien mogelijk voor dat uw partner, verzorger, een familielid  
of een vriend of vriendin met u meegaat bij het bezoek van de 
dagbehandeling of polikliniek. Overleg hierover met uw arts of de 
verpleegkundige.

U kunt ook deze informatiebrochure meenemen en een lijst met vragen 
die u mogelijk aan uw zorgteam wilt stellen. 



Tijdens uw behandeling is uw behandelend arts alsmede mogelijkerwijze een 
verpleegkundig specialist, uw belangrijkste bron voor informatie en advies. 
Uzelf speelt ook een belangrijke rol in het behandeltraject. Het kan nuttig zijn 
om regelmatig contact te onderhouden met uw arts of de verpleegkundige.

Een suggestie is om een dagboek bij te houden waarin u opschrijft hoe u zich 
voelt, vooral tussen behandelingen en afspraken in. Deze informatie helpt uw 
arts om u de beste zorg te bieden. Mogelijk heeft u ook vragen voor uw arts. 
Aarzel niet om uw arts vragen te stellen als u ergens over twijfelt of als u iets 
beter wilt begrijpen.

Hieronder kunt u vragen noteren die u in een volgend gesprek met uw 
behandeld arts kunt bespreken.

Belangrijke contactinformatie

Naam van uw behandelend arts: 

Telefoonnummer arts:

In geval van nood contact opnemen met: 

Maak aantekeningen bij uw afspraken met uw arts of verpleegkundige, 
of vraag, indien mogelijk, iemand die u bij uw afspraken begeleidt, 
dit voor u te doen.
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Het is belangrijk dat u weet dat er buiten het ziekenhuis andere instanties 
zijn waar u informatie en ondersteuning kunt vinden in verband met uw 
ziekte en behandeling. Eén van deze instanties is Hematon, de organisatie 
voor patiënten met een kwaadaardige bloedziekte zoals multipel myeloom. 
Als u dit wenst en prettig vindt, kunt u via deze organisatie in contact komen 
met andere patiënten met dezelfde aandoening (lotgenotencontact). Het 
uitwisselen van ervaringen kan u mogelijkerwijze tot steun zijn tijdens uw 
behandeling.

Contactgegevens 
Stichting Hematon
Postbus 8152
3503 RD Utrecht
Telefoon: +31 (0) 30 760 34 60
Email secretariaat: secretariaat@hematon.nl
Website: www.hematon.nl

Belangrijke informatie
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