
▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via de website van het Nederlands 
Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl).

Samenstelling: LIBTAYO® 350 mg concentraat voor oplossing voor infusie bevat per 1 ml concentraat 50 mg cemiplimab. Elke injectieflacon 
bevat 350 mg cemiplimab in 7 ml oplossing. Indicatie: LIBTAYO als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen 
patiënten met gemetastaseerd of lokaalgevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom (cutaan squameuzecelcarcinoom, mCSCC of laCSCC) die 
niet in aanmerking komen voor curatieve chirurgie of curatieve radiotherapie. Dosering: Therapie dient te worden gestart door en onder 
toezicht te staan van ervaren specialisten op het gebied van kankerbehandeling. Dosering De aanbevolen dosis is 350 mg, elke 3 weken, 
toegediend als intraveneus infuus gedurende 30 minuten. De behandeling kan worden voortgezet tot ziekteprogressie of onacceptabele 
toxiciteit optreedt. Er worden geen dosisverlagingen aanbevolen. Uitstellen van de dosis of stopzetting kan nodig zijn op basis van individuele 
veiligheid en tolerantie. Kinderen: de veiligheid en werkzaamheid van LIBTAYO bij kinderen en adolescenten onder de leeftijd van 18 
jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Ouderen: er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen voor oudere patiënten. 
Blootstelling aan cemiplimab is vergelijkbaar bij alle leeftijdsgroepen. Verminderde nierfunctie: er wordt geen dosisaanpassing voor LIBTAYO 
aanbevolen bij patiënten met nierfunctiestoornis. Er zijn beperkte gegevens voor LIBTAYO bij patiënten met ernstige nierfunctiestoornis, 
CLcr 15 tot 29 ml/min. Verminderde leverfunctie: er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen bij patiënten met lichte leverfunctiestoornis. 
LIBTAYO is niet onderzocht bij patiënten met matige of ernstige leverfunctiestoornis. Er zijn onvoldoende gegevens bij patiënten met 
matige of ernstige leverfunctiestoornis voor aanbevelingen inzake dosering. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of 
voor één van de vermelde hulpstoffen. Waarschuwingen: Immuungerelateerde bijwerkingen Er zijn ernstige en fatale immuungerelateerde 
bijwerkingen waargenomen met cemiplimab zoals immuungerelateerde pneumonitis, immuungerelateerde colitis, immuungerelateerde 
hepatitis, immuungerelateerde endocrinopathieën (hypothyroïdie, hyperthyroïdie, hypofysitis, bijnierinsufficiëntie, diabetes mellitus type 
1), immuungerelateerde huidreacties, immuungerelateerde nefritis, paraneoplastische encefalomyelitis, meningitis, myositis, myocarditis 
en myasthenia gravis. Volg patiënten op tekenen en symptomen van immuungerelateerde bijwerkingen Behandeling met cemiplimab kan 
bij patiënten bij wie een solide orgaan is getransplanteerd het risico op afstoting van dit orgaan verhogen. Tevens kan Libtayo ernstige of 
levensbedreigende infusiegerelateerde reacties veroorzaken. Interacties: Er is geen onderzoek naar farmacokinetische interacties tussen 
geneesmiddelen uitgevoerd met cemiplimab. Het gebruik van systemische corticosteroïden of immunosuppressiva voorafgaand aan 
de opstart van cemiplimab, behalve fysiologische doses van systemische corticosteroïden (≤ 10 mg/per dag prednison of equivalent), 
moet vermeden worden omwille van hun mogelijke verstoring van de farmacodynamische activiteit en werkzaamheid van cemiplimab. 
Zwangerschap: Cemiplimab wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap en bij meisjes en vrouwen die zwanger kunnen worden en die 
geen effectieve anticonceptie gebruiken, tenzij het klinisch voordeel zwaarder weegt dan het mogelijke risico. Indien een vrouw ervoor 
kiest om te worden behandeld met cemiplimab, dient zij geïnstrueerd te worden om geen borstvoeding te geven tijdens behandeling met 
cemiplimab en gedurende minstens 4 maanden na de laatste dosis. Bijwerkingen: De meest frequent voorkomende bijwerkingen in alle 
graden waren infusiegerelateerde reacties (4,1%), hypothyroïdie (9,6%), hyperthyroïdie (2,7%), pneumonitis (5,9%), diarree (13,2%), 
stomatitis (2,4%), hepatitis (1,4%), uitslag (23,3%), pruritis (12,3%), artralgie (5,0%), skeletspierstelselpijn (4,1%), artritis (1,4%), 
vermoeidheid (21,5%), alanine-aminotransferase verhoogd (5,5%), aspartaataminotransferase verhoogd (5,0%), alkalische fosfatase in 
het bloed verhoogd (2,7%), creatinine in het bloed verhoogd (1,8%). De meest frequent optredende graad ≥3 bijwerkingen (variërend van 
<0,1-2,3%) waren diabetes mellitus type 1, bijnierinsufficiëntie, hypofysitis, paraneoplastische encefalomyelitis, encefalitis, meningitis, 
Guillain-Barré-syndroom, myocarditis, pericarditis, pneumonitis, dyspneu, diarree, hepatitis, uitslag, skeletspierstelselpijn, artritis, 
myositis, vermoeidheid, alanine-aminotransferase verhoogd, aspartaataminotransferase verhoogd. Er zijn ernstige cutane bijwerkingen, 
waaronder Stevens-Johnson-syndroom (SJS) en toxische epidermale necrolyse (TEN) gemeld in verband met cemiplimabbehandeling. 
ATC-code: L01XC33. Verpakking: LIBTAYO 350 mg concentraat voor oplossing voor infusie bevat per verpakking 1 injectieflacon.
(EU/1/19/1376/001). Aflevering: U.R. Voor prijzen zie de Z-index taxe. Deze informatie is het laatst herzien in november 2020. Voor meer 
informatie zie de geregistreerde productinformatie. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Regeneron Ireland Designated 
Activity Company (DAC), Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2, Ierland. Lokale vertegenwoordiger: Genzyme Europe 
B.V., Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Tel.: 020 245 4000.

Referentie: 1. LIBTAYO. (cemiplimab), vigerende Samenvatting van de Productkenmerken; www.ema.europa.eu
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Bijwerkingen overzicht

“Ik dacht dat ik mijn verjaardag 
nooit meer zou vieren, maar gelukkig 

is dat toch gebeurd”
Teunis, 75 jaar



Bijwerking  
(Voorkeursterm systeemorgaanklasse)

Graad III-V
(%)

Graad I–V  
(%)

Graad I–V
(frequentiecategorie)

Immuunsysteemaandoeningen
Infusiegerelateerde reactie Vaak 4,1 0
Sjögren-syndroom Soms 0,5 0
Immuuntrombocytopenische purpura Soms 0,2 0
Vasculitis Soms 0,2 0
Afstoting van getransplanteerde organena Niet bekend -- --
Endocriene aandoeningen
Hypothyreoïdie Vaak 9,6 0
Hyperthyreoïdie Vaak 2,7 0
Diabetes mellitus type 1b Soms 0,7 0,7
Bijnierinsufficiëntie Soms 0,5 0,5
Hypofysitis Soms 0,5 0,5
Thyroïditis Soms 0,2 0
Zenuwstelselaandoeningen
Paraneoplastische encefalomyelitis Soms 0,2 0,2

Chronische inflammatoire 
demyeliniserende 
polyradiculoneuropathie

Soms 0,5 0

Encefalitis Soms 0,5 0,5
Meningitisc Soms 0,5 0,5
Guillain-Barré-syndroom Soms 0,2 0,2
Centraalzenuwstelselontsteking Soms 0,2 0
Perifere neuropathied Soms 0,5 0
Myasthenia gravis Soms 0,2 0
Hartaandoeningen
Myocarditise Soms 0,5 0,5
Pericarditisf Soms 0,5 0,5
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Pneumonitis Vaak 5,9 2,3
Dyspneug Vaak 2,6 0,3
Maagdarmstelselaandoeningen
Diarreeh Zeer vaak 13,2 0,5
Stomatitis Vaak 2,4 0
Lever- en galaandoeningen
Hepatitisi Vaak 1,4 1,4
Huid- en onderhuidaandoeningen
Uitslagj Zeer vaak 23,3 1,4
Pruritusk Zeer vaak 12,3 0
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
Artralgie Vaak 5,0 0
Skeletspierstelselpijnl Vaak 4,1 0,5
Artritism Vaak 1,4 0,5
Spierzwakte Soms 0,9 0
Polymyalgia rheumatica Soms 0,5 0
Myositisg Zelden <0,1 <0,1
Oogaandoeningen
Keratitis Soms 0,5 0
Nier- en urinewegaandoeningen
Nefritis Soms 0,5 0
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vermoeidheidn Zeer vaak 21,5 0,9
Onderzoeken
Alanine-aminotransferase verhoogd Vaak 5,5 0,5
Aspartaataminotransferase verhoogd Vaak 5,0 0,9
Alkalische fosfatase in het bloed verhoogd Vaak 2,7 0
Creatinine in het bloed verhoogd Vaak 1,8 0

Opsomming van bijwerkingen bij patiënten die 
zijn behandeld met LIBTAYO®1

Versie 4.03 van de NCI CTCAE werd gebruikt om de toxiciteit te 
beoordelen. 
a Postmarketingbijwerking 
b  Diabetes mellitus type 1 is een meerduidige term en betreft zowel 

diabetes mellitus, diabetische ketoacidose als diabetes mellitus type 1. 
c  Meningitis is een meerduidige term en betreft zowel meningitis als 

aseptische meningitis. 
d  Perifere neuropathie is een meerduidige term en betreft zowel perifere 

neuropathie als neuritis. 
e  Myocarditis is een meerduidige term en betreft zowel auto-

immuunmyocarditis als myocarditis. 
f  Pericarditis is een meerduidige term en betreft zowel auto-
immuunpericarditis als pericarditis. 

g  De frequentie is gebaseerd op 2184 patiënten in lopende klinische 
onderzoeken met betrekking tot meerdere vormen van kanker. 

h  Diarree is een meerduidige term en betreft zowel diarree als colitis. 
i  Hepatitis is een meerduidige term en betreft zowel hepatitis als 
auto-immuunhepatitis. 

j  Huiduitslag is een meerduidige term en betreft maculo-papulaire 
rash, huiduitslag, dermatitis, gegeneraliseerde huiduitslag, bulleuze 
dermatitis, geneesmiddeleneruptie, erytheem, pemfigoïd, psoriasis, 
erythemateuze huiduitslag, maculaire huiduitslag, huiduitslag met 
jeuk en huidreactie. 

k  Pruritus is een meerduidige term en betreft zowel pruritus als 
allergische pruritus. 

l  Skeletspierstelselpijn is een meerduidige term en betreft rugpijn, 
skeletspierstelselpijn, myalgie, nekpijn en pijn in de extremiteiten. 

m  Artritis is een meerduidige term en omvat zowel artritis als polyartritis. 
n  Vermoeidheid is een meerduidige term en betreft zowel vermoeidheid 

als asthenie.
#  1423 studie: fase I studie in diverse gevorderde maligniteiten, 

waaronder CSCC. 1540 studie: fase II studie (EMPOWER-CSCC-1) 
 in gevorderd CSCC.

De veiligheid van LIBTAYO® is geëvalueerd bij 591 
patiënten met gevorderde solide maligniteiten, 
waaronder 219 patiënten met gevorderd CSCC in 2 
klinische studies (1423 en 1540).1,#

Samenvatting van immuun-gerelateerde 
bijwerkingen met LIBTAYO®1

* De volgende klinisch significante, 
immuungerelateerde bijwerkingen traden 
op met een incidentie van minder dan 
1% van de 591 patiënten (tenzij anders 
gespecificeerd) die met cemiplimab 
behandeld zijn. De voorvallen waren 
van graad 3 of minder tenzij anders 
vermeld: Zenuwstelselaandoeningen: 
meningitisa (graad 4), paraneoplastische 
encefalomyelitis (graad 5), Guillain-Barré-
syndroom, ontsteking van het centraal 
zenuwstelsel, chronische inflammatoire 
demyeliniserende polyradiculoneuropathie, 
encefalitisb, myasthenia gravis, perifere 
neuropathiec. Hartaandoeningen: 
myocarditisd, pericarditise. 
Immuunsysteemaandoeningen: 
immuuntrombocytopenische 
purpura. Bloedvataandoeningen: 
vasculitis. Skeletspierstelsel- en 
bindweefselaandoeningen: artralgie 
(1,4%), artritisf, spierzwakte, myalgie, 
polymyalgiae rheumatica, Sjögren-
syndroom. Oogaandoeningen: keratitis 
Maagdarmstelselaandoeningen: stomatitis. 
Endocriene aandoeningen: thyroïditis.

a Omvat meningitis en aseptische 
meningitis. b Omvat encefalitis en niet-
infectieuze encefalitis. c Omvat neuritis 
en perifere neuropathie. d Omvat auto-
immuunmyocarditis en myocarditis. e Omvat 
auto-immuunpericarditis en pericarditis. f 
Omvat artritis en polyartritis. 
 
NR: niet gemeld [not reported].

Bijwerking Mediane duur  
(bereik)

Mediane tijd  
tot aanvang

Incidentie 
(N=591), %

Pneumonitis 3,7 3,8 mnd (7 d tot 18 mnd) 21,5 d (5 d tot 6,5 mnd)

Colitis of diarree 1,2 3,8 mnd (15 d tot 6,0 mnd) 30 d (4 d tot 8,6 mnd)

Hepatitis 1,9 1,0 mnd (7 d tot 4,2 mnd) 15 d (8 d tot 2,7 mnd)

Hypothyreoïdie 7,1 4,2 mnd (15 d tot 18,9 mnd) NR

Hyperthyreoïdie 1,9 1,9 mnd (28 d tot 14,8 mnd) NR

Bijnierinsuffiëntie 0,5 11,5 mnd (10,4 mnd tot 12,3 mnd) NR

Hypofysitis 0,2 NR NR

Diabetes mellitus type 1 0,7 2,3 mnd (28 d tot 6,2 mnd) NR

Huidreacties 2,0 1,5 mnd (2 d tot 10,9 mnd) 4,4 mnd (14 d tot 9,6 mnd)

Nefritis 0,5 1,8 mnd (29 d tot 4,1 mnd) 18 d (9 d tot 29 d)

Overige irAR* < 1 voor elk NR NR

Infusie-gerelateerde reacties 9,1 NR NR

Aanbevolen aanpassingen van de dosering van LIBTAYO® bij immuungerelateerde bijwerkingen en infusiegerelateerde reacties1

Er worden geen dosisverlagingen aanbevolen. 

•  Uitstellen van de dosis of stopzetting kan nodig zijn op basis van individuele veiligheid en tolerantie. 

•  Aanbevolen aanpassingen voor de beheersing van bijwerkingen worden weergegeven in de vigerende SmPC, inclusief (gedetailleerde) 
richtlijnen voor de behandeling van immuungerelateerde bijwerkingen en infusiegerelateerde reacties.1

Immunogeniciteit1

Net zoals bij alle therapeutische eiwitten, is er immunogeniciteit mogelijk bij cemiplimab. Ongeveer 1,1% van de patiënten die cemiplimab 
toegediend kregen, ontwikkelden behandelingsgerelateerde antilichamen, waarbij ongeveer 0,2%) aanhoudende antilichaamresponsen 
had. Er zijn geen neutraliserende antilichamen waargenomen. Er was geen bewijs voor een gewijzigd farmacokinetisch- of 
veiligheidsprofiel met de ontwikkeling van anticemiplimab-antilichamen.

Andere immuungerelateerde bijwerkingen1

Andere fatale of levensbedreigende immuungerelateerde bijwerkingen zijn waargenomen bij patiënten die cemiplimab ontvingen, 
waaronder paraneoplastische encefalomyelitis, meningitis en myositis (zie rubriek 4.8 van de vigerende SmPC voor andere 
immuungerelateerde bijwerkingen).

Evalueer vermoede immuungerelateerde bijwerkingen om andere oorzaken uit te sluiten. 
Patiënten moeten gevolgd worden voor tekenen en symptomen van immuungerelateerde bijwerkingen en behandeld worden met 
aanpassingen in de cemiplimabbehandeling en met corticosteroïden zoals klinisch geïndiceerd.

Er is in de postmarketingsetting bij patiënten die met PD-1-remmers zijn behandeld afstoting van een getransplanteerd solide orgaan 
gemeld. Behandeling met cemiplimab kan bij patiënten bij wie een solide orgaan is getransplanteerd het risico op afstoting van dit 
orgaan verhogen. Bij deze patiënten dient het voordeel van behandeling met cemiplimab tegen het risico op mogelijke afstoting van het 
orgaan te worden afgewogen. In de postmarketingsetting zijn gevallen van graft-versus-hostziekte gemeld bij patiënten die werden 
behandeld met andere PD-1-/PD-L1-remmers in verband met allogene hematopoïetische stamceltransplantatie.


