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Daratumumab: werkingsmechanisme

Daratumumab is een volledig humaan monoklonaal antilichaam tegen CD38:1 

een antigeen op het celoppervlak dat sterk tot expressie komt op myeloomcellen.2,3

1. DARZALEX® (daratumumab) Samenvatting van de Productkenmerken. 2. Plesner T, Krejcik J. Front Immunol. 2018;9:1228. 3. Adams HC 3rd, et al. Cytometry A. 2019;95:279–289. 4. McKeage K, 
Lyseng-Williamson KA. Drugs Ther Perspect. 2016;32:463–469. 5. Johnson SK, et al. Blood. 2018;132:4466. 4

Mechanismen voor rechtstreekse
werking op de tumor en immuun-
gemedieerde werkingsmechanismen
dragen bij aan de vernietiging van 
myeloomcellen ongeacht heterogeniteit
van de ziekte, wat een snelle, diepe respons
mogelijk maakt.1,2,4

Door de systemische immunomo-
dulerende effecten neemt het aantal
cytotoxische cellen toe en neemt
immunosuppressie af, waardoor
het immuunsysteem tijdens en na de 
behandeling beter in staat is om myeloom
te bestrijden.1-5

DIRECT ON-TUMOUR ACTIONS

CDC
Complement-dependent cytotoxicity

ADCC
Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity

ADCP
Antibody-dependent cellular phagocytosis

Apoptosis
Via crosslinking

Modulation of tumour microenvironment 

Increase in cytotoxicity & 
helper T cells

Depletion of 
immunosuppressive cells

IMMUNOMODULATORY ACTIONS

DARZALEX®

(daratumumab)

CD38
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1. DARZALEX® (daratumumab) Samenvatting van de Productkenmerken. 5

DVTd

In combinatie met 
bortezomib, thalido-
mide en dexamethason 
(DVTd) voor de behan-
deling van volwassen 
patiënten met nieuw 
gediagnosticeerd 
multipel myeloom die 
in aanmerking komen 
voor autologe stamcel-
transplantatie.**

1L+

DRd

In combinatie met 
lenalidomide en dexa-
methason (DRd) voor 
de behandeling van 
volwassen patiënten met 
nieuw gediagnosti-ceerd
multipel myeloom die 
niet in aanmerking 
komen voor autologe 
stamceltransplantatie.**

DVMP

In combinatie met 
bortezomib, melfalan
en prednison (DVMP) 
voor de behandeling 
van volwassen 
patiënten met nieuw 
gediagnosticeerd 
multipel myeloom die 
niet in aanmerking 
komen voor autologe 
stamceltransplantatie.

Auto-SCT eligible Auto-SCT non-eligible
2L+

DRd DVd
DPd

3L+

D mono D-CyBorD

In combinatie met 
lenalidomide en dexa-
methason (DRd), of 
bortezomib en dexa-
methason (DVd), of 
pomalidomide en 
dexamethoson (DPd*), 
voor de behandeling 
van volwassen 
patiënten met multipel 
myeloom die minstens 
1 eerdere behandeling 
hebben gehad.

Multipel Myeloom AL-amyloïdose

Als monotherapie voor 
de behandeling van 
volwassen patiënten met 
gerecidiveerd en 
refractair multipel 
myeloom, bij wie de 
voorgaande behandeling 
bestond uit een 
proteasoomremmer en 
een immunomodulerend
middel en die bij de 
laatste behandeling 
ziekte-progressie
hebben vertoond.

In combinatie met 
cyclofosfamide, 
bortezomib en 
dexamethason (D-
CyBorD) voor de 
behandeling van 
volwassen patiënten met 
nieuw gediagnosticeerde 
systemische lichte-keten 
(AL)-amyloïdose.

1L+

*die één eerdere behandellijn met een proteasoomremmer en lenalidomide hebben gehad en die refractair waren voor lenalidomide, of die minstens twee eerdere behandellijnen 
hebben gehad waaronder lenalidomide en een proteasoomremmer en die bij of na de laatste behandeling ziekteprogressie hebben vertoond
** Vergoed vanaf 1 mei 2022 

Indicaties en vergoeding daratumumab SC1

Geregistreerd, 
nog niet vergoed. 
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61. HOVON MM richtlijn MM 2021

Behandelmogelijkheden in HOVON MM richtlijn 20211
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Daratumumab SC: toedieningssnelheid

1. DARZALEX® (daratumumab) Samenvatting van de Productkenmerken. 9

Daratumumab SC bevat recombinant 
humaan hyaluronidase PH20 (rHuPH20; 
ENHANZE® drug delivery technology), een 
recombinant  humane versie van hyaluronidase
met een lokale en tijdelijke werking binnen 
de SC ruimte om 
de verspreiding en absorptie van andere 
geïnjecteerde geneesmiddelen en vloeistoffen 
in het weefsel te vergroten1

Met daratumumab SC wordt de behandeling 
toegediend via een subcutane injectie van 
3–5 minuten, wat aanzienlijk korter is dan 
de huidige infusie met daratumumab IV 
(d.w.z. gemiddeld 7 uur voor de eerste infusie 
en 3–4 uur voor daaropvolgende infusies)1
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Daratumumab SC opslag en hantering

1. DARZALEX® (daratumumab) Samenvatting van de Productkenmerken.

Opslag1: Hantering1:

• Daratumumab SC is verenigbaar met spuiten van poly-
propyleen of van polyethyleen; met sets voor subcutane
infusie van polypropyleen, polyethyleen of polyvinylchloride 
(PVC); en met transfer- en injectienaalden van roestvrij staal.

• Haal de flacon voor gebruik uit de gekoelde opslagruimte     
(2°C - 8°C) en laat deze op kamertemperatuur komen     
(15°C - 30°C). 

• Het product kan in de niet-aangeprikte injectieflacon worden 
bewaard bij kamertemperatuur (≤30 °C) voor één enkele 
periode tot maximaal 24 uur. Niet meer terugplaatsen in 
koelkast. Bewaar in de oorspronkelijke verpakking ter 
bescherming tegen licht. 

• Maak de doseerspuit klaar onder gecontroleerde en 
gevalideerde aseptische omstandigheden. Bewaar na 
overbrengen in de spuit gedurende maximaal 4 uur bij 
kamertemperatuur en in omgevingslicht. 

• Bewaren in de koelkast (2–8°C) in de oorspronkelijke
verpakking ter bescherming tegen licht. 

• Niet in de vriezer bewaren. 

• Uitsluitend voor eenmalig gebruik. 

• Niet gebruiken als er opake (ondoorzichtige) deeltjes, 
verkleuring of andere vreemde deeltjes aanwezig zijn. 

11
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Wat is er nodig:

Voorbereiding op injectie

Daarnaast nog nodig:

Alcohol doekje

Watje of gaasje

Pleister

Naaldencontainer

12

Injectieflacon 
daratumumab SC

Spuit
(aanbevolen

20 ml)

Transfernaald
(aanbevolen
18 G/38 mm)

Hypodermische
injectienaald
(aanbevolen
23 G/19 mm)

OF

Subcutane
infusieset

(aanbevolen
23 G/19 mm)

1800 mg / 15 mL
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Toediening
Optie 1: met een hypodermische injectienaald

13
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Voorbereiding van injectie
(met injectienaald)

 Verwijder de transfernaald en bevestig de 
hypodermische injectienaald op de injectiespuit.

 Vul de injectiespuit en stel de dosis in 
op 15 ml.

 Maak de doseerspuit klaar onder gecontroleerde en 
gevalideerde aseptische omstandigheden.

 Bevestig de transfernaald op de injectiespuit. Zuig de 
volledige inhoud van de flacon op in de injectiespuit met 
behulp van de transfernaald.

 Bewaar de gevulde injectiespuit gekoeld gedurende 
maximaal 24 uur, gevolgd door maximaal 12 uur bij 
15oC-25oC en in omgevingslicht.

 Indien de injectiespuit niet meteen wordt gebruikt, label 
deze met datum en tijd.

 Laat de oplossing voor toediening op kamertemperatuur 
komen indien deze bewaard werd in de koelkast.

 Neem één flacon daratumumab SC uit 
de koelkast en warm deze op tot kamer-
temperatuur.

 Controleer de vloeistof in de flacon.

 Niet gebruiken als er opake (ondoorzichtige) 
deeltjes, verkleuring of andere vreemde 
deeltjes aanwezig zijn.

Flacon inspecteren Transfernaald bevestigen
en injectiespuit vullen

Injectienaald bevestigen
en dosis instellen

14
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 Injecteer met een constante toedienings-
snelheid gedurende ongeveer 3–5 minuten. 
Gebruik een timer. 

 Probeer het aantal bewegingen van de naald 
en injectiespuit tijdens de injectie te 
beperken door de injectiespuit met twee 
handen vast te houden.

 Als de patiënt pijn heeft, onderbreekt of 
vertraagt u de toediening. Als de patiënt nog 
steeds pijn heeft, kunt u overwegen een andere 
injectieplaats aan de andere kant van de buik te 
gebruiken voor toediening van de rest van de dosis.

Daratumumab SC injecteren

* Er zijn twee toedieningsmethoden. Bij de één knijpt u de huid 
samen alleen om de naald in te brengen en laat u daarna de huid 
los. Bij de andere knijpt u de huid samen gedurende de hele 
injectie (3-5 minuten) 

 Knijp de huid samen op de injectieplaats. 
Het is belangrijk dat u voldoende huid 
samenknijpt om onder de huid te injecteren 
en niet in spierweefsel. 

 Injecteer in een hoek van 45°.
 Laat de huid los.*
 Controleer of er geen bloedvat is aangeprikt.

 Kies een plaats op het abdomen, ongeveer 
7,5 cm rechts of links van de navel.

 Injecteer niet in huiddelen waar de huid 
rood, gekneusd, gevoelig of hard is of in 
gebieden met een litteken.

 Reinig de door u gekozen injectieplaats met 
een alcoholdoekje en laat de huid drogen.

 Wissel de injectieplaatsen voor elke 
daaropvolgende injectie af (noteer wanneer 
welke plaats geïnjecteerd is).

Dosis injecterenInjectieplaats kiezen Naald inbrengen

15
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Na de injectie

 Er kan een kleine hoeveelheid bloed of vocht 
op de injectieplaats aanwezig zijn. Houd met 
een gaasje of watje druk op de huid tot het 
bloeden is gestopt.

 Wrijf niet over de injectieplaats.
 Bedek de injectieplaats indien nodig met 

een pleister.

 Gooi de injectiespuit meteen na gebruik weg in 
een naaldencontainer.  

 Plaats een gaasje of watje op de injectieplek 
en verwijder rustig de naald. 

Verwijder de naald Verwijder de gebruikte injectiespuit Injectieplaats controleren

16
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Toediening
Optie 2: met een subcutane infusieset
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Voorbereiding van injectie
(met subcutane infusieset)

 Spoel het slangetje met een klein volume 
zoutoplossing (of met het product zelf). 

 Volg de instructies van de fabrikant van de 
subcutane infusieset. 

 Neem één flacon daratumumab SC uit 
de koelkast en warm deze op tot kamer-
temperatuur.

 Controleer de vloeistof in de flacon.

 Niet gebruiken als er opake (ondoorzichtige) 
deeltjes, verkleuring of andere vreemde 
deeltjes aanwezig zijn.

Prepareer de subcutane infusiesetFlacon inspecteren Injectieplaats kiezen

 Kies een plaats op het abdomen, ongeveer 
7,5 cm rechts of links van de navel.

 Injecteer niet in huiddelen waar de huid 
rood, gekneusd, gevoelig of hard is of in 
gebieden met een litteken.

 Reinig de door u gekozen injectieplaats met 
een alcoholdoekje en laat de huid drogen.

 Wissel de injectieplaatsen voor elke 
daaropvolgende injectie af (noteer wanneer 
welke plaats geïnjecteerd is).

18
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Voorbereiding van injectie

 Verwijder de safety cap van de spuit. 
 Maak de doseerspuit klaar onder gecontroleerde en 

gevalideerde aseptische omstandigheden.
 Bevestig de transfernaald op de injectiespuit. Zuig de 

volledige inhoud van de flacon op in de injectiespuit met 
behulp van de transfernaald.

 Flacons bevatten een hoger volume om toediening met 
een infusieset mogelijk te maken.

 Bewaar Darzalex oplossing voor subcutane 
injectie na overbrengen uit de injectieflacon in de 
spuit gekoeld gedurende maximaal 24 uur, 
gevolgd door maximaal 12 uur bij 15 °C-25 °C en 
in omgevingslicht.

 Indien de injectiespuit niet meteen wordt gebruikt, label 
deze met datum en tijd.

 Laat de oplossing voor toediening op kamertemperatuur 
komen indien deze bewaard werd in de koelkast.

Verwijder de safety capTransfernaald bevestigen
en spuit vullen

Infusieset bevestigen
en dosis instellen

 Verwijder de transfernaald en bevestig de 
injectienaald op de spuit.

 Stel de dosis in op 15 ml.
 Volg de instructies van de fabrikant van de 

infusieset.

19
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Injectie van daratumumab SC

 Injecteer met een constante toedieningssnelheid
gedurende ongeveer 3–5 minuten. Gebruik een timer. 

 Probeer het aantal bewegingen van de naald en 
injectiespuit tijdens de injectie te beperken door 
de injectiespuit met twee handen vast te houden.

 Als de patiënt pijn heeft, onderbreekt of vertraagt u 
de toediening. Als de patiënt nog steeds pijn heeft, kunt 
u overwegen een andere injectieplaats aan de andere 
kant van de buik te gebruiken voor toediening van de 
rest van de dosis.

 Optioneel: Spoel na met zoutoplossing om zeker te 
weten dat de patiënt de volledige dosis ontvangt. 

 Knijp de huid samen op de injectieplaats. 
Het is belangrijk dat u voldoende huid 
samenknijpt om onder de huid te injecteren 
en niet in spierweefsel. 

 Injecteer in een hoek van 45°.
 Laat de huid los.

 Controleer of er geen bloedvat is aangeprikt.

Dosis injecteren

 Afhankelijk van het ziekenhuisprotocol, 
bevestig de infusieset op de huid. Bijvoorbeeld 
met chirurgische tape.

Naald inbrengen Bevestig de infusieset op de huid

20
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Na injectie daratumab SC

 Er kan een kleine hoeveelheid bloed of vocht op 
de injectieplaats aanwezig zijn. Houd met een 
gaasje of watje druk op de huid tot het bloeden 
is gestopt.

 Wrijf niet over de injectieplaats.

 Bedek de injectieplaats indien nodig met een 
pleister.

 Verwijder de chirurgische tape 
(indien gebruikt).

 Plaats een gaasje of watje op de injectieplek en 
verwijder rustig de naald. 

 Gooi de injectiespuit en infusieset meteen na 
gebruik weg in een naaldencontainer.

Verwijder de naald Verwijder de gebruikte injectiespuit
en infusieset Injectieplaats controleren

21
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Toediening
Tips voor bij de injectie
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Tips voor bij de injectie

IRR, infusiegerelateerde reactie; ISR, injectieplaats reactie

Pre-injectie informatie voor de patient Injectiemethode en positie van de patiënt

• Zorg ervoor dat de patiënt begrijpt wat een subcutane
injectie is en hoe deze zal worden toegediend.

• Leg uit wat de patiënt kan verwachten met betrekking tot 
pijn en vraag hem om u te informeren als hij ongemak/pijn
ervaart, zodat u de injectiesnelheid kunt verlagen of 
pauzeren. 

• Laat hen in het geval van aanhoudende pijn weten dat de 
injectie zal worden onderbroken en dat een alternatieve
injectieplaats kan worden gebruikt om de rest van de 
dosis toe te dienen.

• Leg uit dat de patiënt een reactie op de injectieplaats (ISR) 
of IRR kan ervaren en maak hem bewust van de tekenen en
symptomen.

• Informeer patiënten dat ze IRR's kunnen ervaren tot 
3-4 dagen na de injectie en dat deze onmiddellijk aan hun
arts / verpleegkundige moeten worden gemeld om 
ervoor te zorgen dat ze de juiste medische hulp krijgen.

• Vraag de patiënt om in een comfortabele houding te zitten en
stil te blijven zitten tijdens de injectie.

• Om de beweging tijdens de injectie te verminderen, kunt u 
uw arm stabiliseren door hem op de stoelarm te laten rusten.

• Het gebruik van een dubbele handgreep op de spuit kan ook
helpen om de beweging van de spuit tot een minimum te
beperken.

23
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Dosering en 
behandelschema’s
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Dosering en behandelschema's

rHuPH20, recombinant humaan hyaluronidase
1. DARZALEX® (daratumumab) Samenvatting van de Productkenmerken. 2. Chari A, et al. Oral presentation at the 59th American Society of Hematology annual meeting; 
December 9–12, 2017; Atlanta, GA; Abstract 838. 

Flacon voor eenmalig gebruik, vaste dosering van 1800 mg daratumumab
en 30000 units van recombinant humaan hyaluronidase (rHuPH20)1,2

Toediening vanaf de eerste dosis in de behandeling met daratumumab SC1

Filtratie en een IV pomp zijn niet nodig.1

Daratumumab SC is een kleurloos tot gele oplossing1

Behandelschema’s met daratumumab SC blijven gelijk, en daratumumab SC is 
beschikbaar in alle geregistreerde daratumumab IV indicaties en
combinaties1

25
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Behandelmogelijkheden in HOVON MM richtlijn 20211
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Initiële behandeling buiten studieverband bij patiënten die in 
aanmerking komen voor een ASCT – HOVON richtlijn 20211

1. De MWG is van mening dat daratumumab in combinatie met 4 cycli bortezomib/thalidomide/dexamethason 
(Dara-VTD) de voorkeur heeft als inductietherapie voor een autologe stamceltransplantatie, gezien een hogere 
respons en een verlenging van de PFS vergeleken met VTD zoals getoond in de HOVON 131/Cassiopeia studie 
(SORT A).

2. Zo lang Dara-VTD nog niet vergoed wordt, adviseert de MWG 4 cycli VTD vanwege een gerandomiseerde 
studie en een retrospectieve case matched analyse die beide een hogere respons toonden met VTD dan met 
bortezomib-cyclofosfamide-dexamethason (VCD) (SORT A).

3. Zo lang Dara-VTd nog niet vergoed wordt én indien bortezomib/lenalidomide/dexamethason (VRD) wel 
geregistreerd en vergoed is, kunnen zowel VTD als VRD als inductietherapie gebruikt worden, maar heeft de 
MWG een voorkeur voor VRD (SORT B).

4. De MWG adviseert subcutane toediening van daratumumab gezien gelijke effectiviteit en minder bijwerkingen 
aangetoond in een gerandomiseerde studies (SORT A).

ASCT: autologe stamceltransplantatie; MWG: myeloom werkgroep; PFS: progressievrije overleving
1. HOVON MM richtlijn MM 2021 27
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1. HOVON MM richtlijn MM 2021
DARZALEX® (daratumumab) Samenvatting van de Productkenmerken

HOVON richtlijn Multipel Myeloom 2021:
“Dara-VTD heeft de voorkeur als inductietherapie voor een autologe stamceltransplantatie, gezien een 
hogere respons en een verlenging van de PFS vergeleken met VTD zoals getoond in de HOVON 
131/Cassiopeia studie“1

28
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Eerstelijnstherapie bij patiënten die niet in aanmerking
komen voor autologe SCT – HOVON richtlijn 20211

De MWG is van mening dat voor patiënten, gedefinieerd als fit volgens de IMWG frailty score, buiten 
studieverband, de onderstaande behandelingen de voorkeur verdienen als eerstelijnstherapie (SORT A):1

a) Daratumumab‐lenalidomide‐dexamethason (Dara‐Rd tot aan progressie) – wel geregisteerd, nog niet vergoed 

b) Daratumumab‐melfalan‐prednison‐bortezomib (Dara‐MPV – 9 cycli a 6 weken, gedurende 12 maanden, gevolgd 
door daratumumab onderhoudstherapie tot aan progressie) – wel geregistreerd en vergoed 

c) Bortezomib/lenalidomide/dexamethason (VRd – 8 cycli a 21 dagen, gevolgd door Rd a 28 dagen tot aan 
progressie) – wel geregistreerd , nog niet vergoed 

d) Alternatieven die minder effectief zijn dan Dara‐MPV (versus MPV, SORT A), Dara‐Rd (versus Rd, SORT A) en 
VRd (versus Rd, SORT A), zijn 
i. Melfalan‐prednison‐bortezomib (MPV – 9 cycli à 6 weken, gedurende 12 maanden) of 
ii. Lenalidomide‐dexamethason (Rd – 18 cycli à 4 weken, gedurende 18 maanden).

SCT: stamceltransplantatie; MWG: myeloom werkgroep; IMWG: International Myeloma Working Group; PFS: progressievrije overleving
1. HOVON MM richtlijn MM 2021 29
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1. HOVON MM richtlijn MM 2021
DARZALEX® (daratumumab) Samenvatting van de Productkenmerken

HOVON richtlijn Multipel Myeloom 2021:
“Gezien de verwachte mediane PFS van meer dan 50 maanden heeft Dara‐Rd de voorkeur boven 
Dara‐MPV en VRd, hoewel Dara‐Rd niet head to head vergeleken is met Dara‐MPV  (PFS 36.4 
maanden) en VRd (43 maanden). Echter in deze laatste studie werden ook jongere patiënten 
geïncludeerd die in aanmerking kwamen voor een stamceltransplantatie. De mediane PFS met VRd
was 34 maanden in patiënten ouder dan 65 jaar.“1
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1. HOVON MM richtlijn MM 2021
DARZALEX® (daratumumab) Samenvatting van de Productkenmerken

HOVON richtlijn Multipel Myeloom 2021:
“Gezien de significant langere PFS, PFS2 en OS bij behandeling met Dara‐MPV versus VMP heeft 
Dara‐MPV de voorkeur boven VMP (SORT A)“1

31
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Tweedelijnsbehandeling voor patiënten die niet refractair
zijn voor lenalidomide– HOVON richtlijn 20211

* Alleen indien gevoelig voor proteasoomremmers
1. HOVON MM richtlijn MM 2021
2. Eerste voorkeur op basis van effectiviteit, deels SORT A, deels SORT C, zie in de aanbevelingen in HOVON MM richtlijn MM 2021

32

B
Lenalidomide niet refractair

Niet-daratumumab
voorbehandeld/refractair B1

Daratumumab
voorbehandeld/refractair B2

Lenalidomide-dexamethason Daratumumab-lenalidomide-dexamethason2

Carfilzomib-lenalidomide-dexamethason*

Ixazomib-lenalidomide-dexamethason*

Elotuzumab-lenalidomide-dexamethason

Lenalidomide-dexamethason Carfilzomib-lenalidomide-dexamethason*2

Ixazomib-lenalidomide-dexamethason*

Elotuzumab-lenalidomide-dexamethason
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1. HOVON MM richtlijn MM 2021
DARZALEX® (daratumumab) Samenvatting van de Productkenmerken

HOVON richtlijn Multipel Myeloom 2021:
“De MWG heeft een voorkeur voor daratumumab-lenalidomide-dexamethason gezien de langere 
PFS dan in andere studies, met de opmerking dat het niet head-to-head vergelijkingen betreffen 
(SORT C).“1
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A
Lenalidomide refractair

Niet-daratumumab
voorbehandeld/refractair A1

Daratumumab
voorbehandeld/refractair A2

Bortezomib-dexamethason
Carfilzomib-dexamethason

Daratumumab-carfilzomib-dexamethason2

Isatuximab-carfilzomib-dexamethason*

Daratumumab-bortezomib-dexamethason
Pomalidomide-bortezomib-dexamethason
Panobinostat-bortezomib-dexamethason

Bortezomib-dexamethason
Carfilzomib-dexamethason2

Pomalidomide-bortezomib-dexamethason
Panobinostat-bortezomib-dexamethason

Tweedelijnsbehandeling voor patiënten die refractair zijn
voor lenalidomide– HOVON richtlijn 20211

* Indien gevoelig voor proteasoomremmers, zo niet graag naar sectie C verdere-lijns behandeling
1. HOVON MM richtlijn MM 2021
2. Eerste voorkeur op basis van effectiviteit, deels SORT A, deels SORT C, zie in de aanbevelingen in HOVON MM richtlijn MM 2021
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1. HOVON MM richtlijn MM 2021
DARZALEX® (daratumumab) Samenvatting van de Productkenmerken

HOVON richtlijn Multipel Myeloom 2021:
“Indien bortezomib als backbone wordt gekozen gelden de volgende overwegingen. .... Een niet 
head-to-head vergelijking van de resultaten verkregen met panobinostat (geregistreerd en vergoed), 
pomalidomide (geregistreerd en niet vergoed) en daratumumab (geregistreerd en vergoed) toont een 
risico reductie in progressie van de ziekte ten opzichte van bortezomib-dexamethason met 
respectievelijk 37%, 39% en 61% (HR 0.63, 0.61 en 0.39). De mediane PFS bedroeg respectievelijk 
12, 12 en 18 maanden. Derhalve heeft de combinatie van bortezomib met daratumumab de voorkeur 
van de MWG (SORT C).“1
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1. HOVON MM richtlijn MM 2021
DARZALEX® (daratumumab) Samenvatting van de Productkenmerken 36
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1. HOVON MM richtlijn MM 2021
DARZALEX® (daratumumab) Samenvatting van de Productkenmerken 37
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Veiligheidsprofiel 
Daratumumab SC
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De meest voorkomende bijwerkingen (≥ 20% van de patiënten, ongeacht de graad), uitgaande van de 
gecombineerde veiligheidsdata van daratumumab SC en IV bij toediening als monotherapie of in 
combinatiebehandeling, zijn: 

● Vermoeidheid ● Nausea  ● Diarree 
● Constipatie ● Pyrexie ● Dyspneu 
● Hoesten ● Neutropenie ● Trombocytopenie 
● Anemie ● Perifeer oedeem ● Perifere sensorische neuropathie 
● Bovensteluchtweginfectie ● Infusiegerelateerde reacties (IRR’s) 

Samenvatting van het veiligheidsprofiel1

1. DARZALEX® (daratumumab) Samenvatting van de Productkenmerken.

Ernstige bijwerkingen waren: 

● Syncope ● Pneumonie ● Bronchitis 
● Bovensteluchtweginfectie ● Sepsis ● Longoedeem 
● Griep ● Pyrexie ● Dehydratie 
● Diarree ● Atriale fibrillatie 

Het bijwerkingenprofiel van daratumumab subcutane formulering was vergelijkbaar met dat van de intraveneuze formulering, met uitzondering van een lager percentage IRR’s. 
In de fase III-studie COLUMBA was neutropenie de enige bijwerking die bij daratumumab subcutane formulering werd gemeld in een ≥ 5% hogere frequentie dan bij intraveneus 
daratumumab (graad 3 of 4: 13% bij subcutane toediening vs. 8% bij intraveneuze toediening).
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Veiligheidsprofiel
Infusiegerelateerde reacties (IRR’s)
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Symptomen en klachten van IRR’s: Ernstige IRR's:

• Bronchospasme

• Hypoxie

• Dyspneu

• Hypertensie

• Tachycardie

• Neusverstopping

• Hoesten

• Irritatie van de keel

• Allergische rinitis

• Piepende ademhaling

• Pyrexie

• Pijn op de borst

• Pruritus

• Koude rillingen

• Braken

• Nausea

• Hypotensie

Symptomen en klachten van IRR’s1

1. DARZALEX® (daratumumab) Samenvatting van de Productkenmerken. 41
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Daratumumab SC kan ernstige en/of hevige infusiegerelateerde reacties (IRR’s) veroorzaken, zoals 
anafylactische reacties. 

De mediane tijd tot het begin van IRR’s na een injectie met daratumumab SC was 3,2 uur (bereik 0,15-83 
uur). 

Incidentie van IRR’s1

1. DARZALEX® (daratumumab) Samenvatting van de Productkenmerken. 42

In klinische studies (monotherapie en combinatietherapie; N=832) met daratumumab SC bedroeg de incidentie 
van de IRR’s van alle graden:

• 1e injectie 8,2%
• 2e injectie 0,4%
• Volgende injecties 1,1%

Graad 3-IRR’s werden gezien bij 0,8% van de patiënten. Er waren geen patiënten met graad 4-IRR’s.

In klinische studies met daratumumab IV werd bij ongeveer 50% van de patiënten een IRR gemeld. 
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IRR management1: 
Medicatie vóór toediening van daratumumab SC

IRR, infusiegerelateerde reactie
1. DARZALEX® (daratumumab) Samenvatting van de Productkenmerken.

Premedicatie kan oraal worden gegeven.1

Daratumumab SC moet worden toegediend door een beroeps-
beoefenaar in de gezondheidszorg, en de eerste dosis dient te worden 
toegediend in een omgeving waar reanimatiefaciliteiten voorhanden zijn.1 

Premedicatie

Om het risico op IRRs te vermijden moeten bij alle 
patiënten 1-3 uur vóór elke toediening van daratumumab 
SC onderstaande geneesmiddelen worden toegediend:1

Corticosteroïd (langwerkend of middellangwerkend)
• Monotherapie

Methylprednisolon 100 mg, of een equivalent. Na de tweede injectie kan de 
dosis van het corticosteroïd worden verlaagd tot methylprednisolon 60 mg.

• Combinatietherapie
Dexamethason 20 mg (of een equivalent), toegediend voorafgaand aan 
elke infusie met daratumumab SC. Als dexamethason de basis van de 
achtergrondbehandeling is, zal de behandelingsdosis dexamethason op 
de dagen van de toediening van daratumumab in plaats hiervan dienen 
als pre-injectiegeneesmiddel. Aanvullende corticosteroïden in het kader 
van een achtergrondbehandeling (bijvoorbeeld prednison) dienen niet 
te worden gebruikt op de dagen van de toediening van daratumumab als 
patiënten dexamethason (of een equivalent) als pre-injectiegeneesmiddel 
hebben gekregen.

Antipyretica (paracetamol 650 tot 1.000 mg)

Antihistaminicum (difenhydramine 25 tot 50 mg of equivalent)
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IRR management1: 
Medicatie na toediening van daratumumab SC

IRR, infusiegerelateerde reactie
1. DARZALEX® (daratumumab) Samenvatting van de Productkenmerken.

Postmedicatie

Na de daratumumab SC injectie dienen onderstaande 
genees-middelen te worden toegediend om het risico op 
vertraagde IRR’s te verminderen1

Corticosteroïd (langwerkend of middellangwerkend)
• Monotherapie

Er dient op elk van de twee dagen na elke injectie 
(te beginnen op de dag na de injectie) een oraal corticosteroïd (20 mg 
methylprednisolon of de equivalente dosis van een middellang- of 
langwerkend corticosteroïd) te worden toegediend.

• Combinatietherapie
Er kan worden overwogen om op de dag na de injectie met daratumumab 
SC een lage dosis methylprednisolon (≤20 mg) of een equivalent oraal 
toe te dienen. 

Als er echter op de dag na de injectie met daratumumab een 
corticosteroïd (bijv. dexamethason, prednison) in het kader van een 
achtergrond-behandeling wordt toegediend, zijn extra geneesmiddelen na 
de injectie wellicht niet nodig.

Patiënten moeten worden gemonitord en advies te krijgen met betrekking 
tot IRR’s, in het bijzonder tijdens en na de eerste en tweede injectie.1 

Als de patiënt na de eerste drie injecties geen belangrijke IRR’s ervaart, 
kunnen post injectiecorticosteroïden (met uitzondering van corticosteroïden 
in het kader van een achtergrondbehandeling) worden stopgezet.1

Bij een anafylactische reactie of levensbedreigende (graad 4) reactie dient 
onmiddellijk passende noodhulp te worden geboden. 
De behandeling moet onmiddellijk en permanent worden stopgezet.1
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Veiligheidsprofiel
Reacties op de injectieplaats (ISR’s)
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Injectieplaatsreacties (ISR's) voorkomen

ISR, injectieplaats reactie

In klinische studies (N=832) met daratumumab SC:
Bedroeg de incidentie van de injectieplaatsreacties van alle graden 7,7%. Er waren geen ISR’s van graad 3 of 4. 
De meest voorkomende ISR op de injectieplaats (>1%) was erytheem.

Tips om ISR's te voorkomen
• Injecteer 15 ml daratumumab SC in het subcutane weefsel van de buik, ongeveer 7,5 cm rechts of links van de navel 

gedurende ongeveer 3–5 minuten. Injecteer daratumumab-oplossing voor injectie niet op andere plaatsen op 
het lichaam; hierover zijn namelijk geen gegevens beschikbaar.

• Injectieplaatsen moeten worden afgewisseld voor daaropvolgende injecties.

• Daratumumab-oplossing voor injectie mag nooit worden geïnjecteerd op plaatsen waar de huid rood is, 
blauwe plekken vertoont, pijnlijk is of hard is of op plaatsen waar littekens aanwezig zijn.

• Onderbreek de toediening of verlaag de toedieningssnelheid als de patiënt pijn heeft.
– Als de pijn niet afneemt door het vertraagd toedienen van de injectie kan aan de andere kant van de buik een 

tweede injectieplaats worden gekozen om de rest van de dosis toe te dienen.

• Dien tijdens de behandeling met daratumumab SC geen andere medicatie voor SC gebruik toe op dezelfde locatie
als daratumumab SC.

46



C
P-

28
55

10

Veiligheidsprofiel
Overige veiligheidsinformatie
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Neutropenie/trombocytopenie1

• Controleer tijdens de behandeling regelmatig het volledige bloedbeeld volgens de 
voorschrijfinformatie van de fabrikant met betrekking tot achtergrondbehandelingen.

• Controleer patiënten met neutropenie op tekenen van infectie.

• Het kan nodig zijn de behandeling met daratumumab uit te stellen totdat het bloedbeeld is 
hersteld.

• Bij patiënten met een lager lichaamsgewicht die daratumumab SC kregen, werd meer neutropenie 
waargenomen. Dit was echter niet geassocieerd met hogere aantallen ernstige infecties.

• Het wordt afgeraden de dosis van daratumumab te verlagen.

• Overweeg een ondersteunende behandeling met bloedtransfusies of groeifactoren.

1. DARZALEX® (daratumumab) Samenvatting van de Productkenmerken. 48

Daratumumab kan neutropenie en trombocytopenie, veroorzaakt door 
achtergrondbehandeling, verergeren.
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Infecties1

• Bij behandeling met daratumumab SC als monotherapie was de totale incidentie 
van infecties 52,9%. Graad 3 of 4 infecties kwamen bij 11,7% voor. 

• Bij patiënten die werden behandeld met een daratumumab combinatietherapie 
was de incidentie van graad 3 of 4 infecties:

– DVTd: 22% – VTd: 20%
– DVMP: 23% – VMP: 15%
– DRd 1L: 32% – Rd 1L: 23%
– DRd 2L: 28% – Rd 2L: 23%
– DVd: 21% – Vd: 19%
– DPd: 28% – Pd: 23% 

• Pneumonie was de vaakst gemelde ernstige (graad 3 of 4) infectie over alle studies.

• De meeste infecties waren behandelbaar en infecties leidden zelden tot 
stopzetten van de behandeling (1-4%).

• Fatale infecties waren voornamelijk het gevolg van pneumonie en sepsis.

1. DARZALEX® (daratumumab) Samenvatting van de Productkenmerken. 49

data met daratumumab IV

data met daratumumab SC
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Interferenties met 
daratumumab
Met indirecte antiglobulinetest (indirecte Coombstest)
Met bepaling van complete respons
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Interferenties met daratumumab
Interferentie met indirecte antiglobulinetest (indirecte Coombstest)
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Interferentie met indirecte Coombstest1

Typische negatieve indirecte Coombstest

1. Chapuy CI, Nicholson RT, Aguad MD, et al. Resolving the daratumumab interference with blood compatibility testing. Transfusion. 2015;55(6 Pt 2):1545-1554. 52
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Daratumumab kan resulteren in een vals-positieve 
indirecte Coombstest1-3

• Daratumumab bindt aan CD38 dat in geringe mate tot expressie komt op rode 
bloedcellen
– Aan rode bloedcellen (RBC’s) gebonden daratumumab kan de detectie van antilichamen tegen 

minor-antigenen in het serum van de patiënt maskeren.

– Dit interfereert met de compatibilitieitstesten van de bloedbank, zoals de antilichaam-screening 
en kruisproef1 (beide indirecte Coombstesten), die tot de routine pre-transfusietesten behoren.

• De bepaling van een bloedgroep en rhesusfactor van een patiënt wordt 
niet beïnvloed

• Het effect is klasse-specifiek voor alle anti-CD38 monoklonale antilichamen

1. Darzalex RMA materials.2020 2. Chapuy CI, et al. Resolving the daratumumab interference with blood compatibility testing. Transfusion. 2015. Vol. 55, pp. 1545-1554. 
3. Oostendorp M, et al. When blood transfusion medicine becomes complicated due to interference by monoclonal antibody therapy. Transfusion. 2015. Vol. 55(6 Pt 2), pp. 1555-1562. 53
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Om tijdige transfusies te verzekeren

Veiligheid garanderen bij transfusies

Typeer & screen 
patiënten vóór dara-
tumumab behandeling. 
Informeer de bloed-
bank dat uw patiënt 
een behandeling met 
daratumumab heeft 
gekregen, die inter-
fereert met indirecte 
antiglobulinetesten.

Verzeker dat het bloed-
monster van uw patiënt 
wordt geïdentificeerd 
als daratumumab 
bevattend.

Controleer grondig 
uitstaande opdrachten 
voor transfusies als uw 
patiënt het afgelopen 
jaar is behandeld met 
daratumumab.

Zorg dat patiënten 
een patiënten-
waarschuwingskaart 
voor daratumumab 
krijgen en geef –
indien beschikbaar –
het compatibiliteits-
profiel van uw patiënt 
van vóór de behandeling 
met daratumumab door 
aan de bloedbank.

Wanneer uw patiënt 
ook nog door andere 
medisch beroeps-
beoefenaren behandeld 
wordt, vraag uw patiënt 
om hen te vertellen 
over het gebruik van 
daratumumab en de 
patiëntenwaarschuwings-
kaart te laten zien, met 
name voorafgaand aan 
een transfusie.
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Interferentie met daratumumab is klinisch
beheersbaar1

• Als een noodtransfusie vereist is:
– ABO/RhD-compatibele RBC's kunnen zonder kruisproef toegediend worden, volgens de voor-

schriften van de lokale bloedbank

• Een door daratumumab gemedieerde positieve indirecte Coombs-test kan nog tot 
6 maanden na de laatste infusie met daratumumab optreden

• Tot panagglutinatie niet langer wordt waargenomen, moeten mitigerende 
methoden gebruikt worden

1. Darzalex RMA materials.2020

Mitigatieprotocollen voor interferentie met daratumumab

daratumumab behandeling ≥6 maanden na de laatste 
daratumumab behandeling
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DTT-methode om interferentie te mitigeren1

1. Van de Donk et al. Blood 2016; 27: 681-95

Interferentie door behandeling: Vals-positief DTT1
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Genotypering om interferentie te mitigeren1

1. Van de Donk et al. Blood 2016; 27: 681-95

Interferentie door behandeling: Vals-positief Genotypering2
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Fenotypering om interferentie te mitigeren1

1. Van de Donk et al. Blood 2016; 27: 681-95

Interferentie door behandeling: Vals-positief Fenotypering3
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Toekomstige oplossing voor IAT-interferentie1

1. Van de Donk et al. Blood 2016; 27: 681-95

Interferentie door behandeling: Vals-positief Anti-idiotype Ab4
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Interferentie met antiglobulinetests

• Vóór eerste daratumumab infusie:
– indirecte Coombs-test
– fenotypering (serotyping)
– genotypering

• Tijdens daratumumab behandeling:
– behandelen van reagens RBC's met DTT
– omdat het Kell-bloedgroepensysteem ook gevoelig is voor behandeling met DTT, 

moeten Kell-negatieve eenheden worden gebruikt na de uitsluiting of identificatie van 
allo-antistoffen met behulp van DDT behandelde RBC’s.

– genotypering

• Toekomst: toevoeging van anti-daratumumab idiotype (neutraliserend 
antilichaam) aan het plasma van met daratumumab behandelde patiënten

Darzalex RMA materials.2020 60
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Patiëntenwaarschuwingskaart

Darzalex RMA materials.2020 61



C
P-

28
55

10
C

P-
28

55
10

62

Interferenties met daratumumab
Interferentie met bepaling van complete respons
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Evaluatie van serologische respons1

• Net als immunoglobinen (Ig), kunnen antilichamen interfereren met de interpretatie 
van serumproteïne-elektroforese (SPEP) en immunofixatie (IFE)

• Ze kunnen samen migreren met endogeen M-proteïne bij een subgroep van patiënten 
van wie de maligne plasmacellen een M-proteïne van hetzelfde isotype uitscheiden

• Daratumumab is een monoklonaal IgG-kappa antilichaam dat kan interfereren met de 
serologische responsevaluatie via zowel SPEP en IFE bij patiënten met IgG-kappa myeloom

• Deze interferentie kan een invloed hebben op de bepaling van de respons VGPR of beter 
(en van de progressie van de ziekte)

1. Van de Donk et al. Clin Chem Lab Med 2016; 54 (6): 1105-1109 63
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Interferentie met evaluatie van de repons1

Ongeveer 50% van de patiënten met MM produceren een IgGκ M-proteïne dat 
moeilijk te onderscheiden kan zijn van daratumumab aan de hand van SPEP of IFE 
tijdens de evaluatie van de serologische reactie voor VGPR, CR of sCR

1. McCudden Clin Chem Lab Med 2016; aop; DOI 10.1515/cclm-2015-1031; McCudden ASCO 2015 64
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Indirecte strategieën om interferentie te mitigeren1

Er wordt niet verwacht dat de evaluatie van M-proteïne in de urine en met tests op 
vrije lichte ketens zal worden beïnvloed door de behandeling met daratumumab

1. McCudden Clin Chem Lab Med 2016; aop; DOI 10.1515/cclm-2015-1031; McCudden ASCO 2015 65
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Directe strategie om interferentie te mitigeren: 
DIRA1

Daratumumab IFE reflexproef (DIRA)
– Incubatie van serummonsters bij baseline en bij met daratumumab behandelde patiënten 

met of zonder een anti-idiotype mAb
– IFE: de migratie van daratumumab vertoont een verschuiving uit de gammaregio 

door het anti-idiotype mAb

1. McCudden Clin Chem Lab Med 2016; aop; DOI 10.1515/cclm-2015-1031; McCudden ASCO 2015 66
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Daratumumab SC vs. IV
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Deze resultaten ondersteunen de inzet van daratumumab SC (1800 mg vaste dosering) in 
alle geregistreerde indicaties en combinaties voor de behandeling van multipel myeloom1-3

Samenvatting

IIRR, infusiegerelateerde reactie; NDMM, nieuw-gediagnosticeerd multipel myeloom; rHuPH20, recombinant humaan hyaluronidase; RRMM, recidief en refractair multipel myeloom.
1. Mateos MV, et al. Oral presentation at the American Society of Clinical Oncology annual meeting; May 31–June 4, 2019; Chicago, IL. Abstract 8005. 2. Chari A, et al. Poster presented at the 61st 
American Society of Hematology annual meeting; December 7–10, 2019; Orlando, FL; Poster 3152. 3. DARZALEX® (daratumumab) Samenvatting van de Productkenmerken.

Vergelijkbare effectiviteit van daratumumab SC 
vergeleken met daratumumab IV. Aangetoond in COLUMBA 
and PLEIADES studies met NDMM & RRMM patiënten1,2

Vergelijkbaar veiligheidsprofiel met een lager aantal en 
minder ernstige IRRs vs. daratumumab IV1,2

Daratumumab SC kan in alle geregistreerde indicaties en
combinaties worden ingezet3

3–5 minuten injectietijd vanaf de eerste dosis 
vs. 3-7 uur bij daratumumab IV3

Patiënten behandeld met daratumumab SC rapporteren een
hogere tevredenheid dan patiënten behandeld met 
daratumumab IV1

Patiënten onder behandeling met daratumumab IV kunnen 
worden overgezet op daratumumab SC vanaf de 
eerstvolgende toediening3
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HOVON richtlijn MM 20211

“Er is aangetoond dat subcutane toediening van daratumumab even 
effectief is als intraveneuze toediening, gemeten aan de effectiviteit 
(respons, PFS en OS). De bijwerkingen waren vergelijkbaar. 
Wel waren er minder infusie gerelateerde bijwerkingen bij de 
subcutane toediening; 13 versus 34%. Daarnaast is de tijd die nodig 
is voor toediening zeer verschillend; 10 minuten versus enkele uren.

Daarom is het advies daratumumab subcutaan te geven.”1

1. HOVON MM richtlijn MM 2021
69
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Hartelijk dank!
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Verkorte productinformatie Darzalex (daratumumab) voor gebruik in Nederland
Samenstelling Daratumumab is een humaan monoklonaal IgG1κ-antilichaam tegen CD38-antigeen. Darzalex 1.800 mg oplossing voor subcutane injectie: elke injectieflacon van 15 ml bevat 1.800 mg daratumumab. Houdbaarheid 
klaargemaakte spuit: bewaar de doseerspuit gekoeld en beschermd tegen licht gedurende maximaal 24 uur, gevolgd door maximaal 12 uur bij 15 °C-25 °C en in omgevingslicht. Darzalex 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze 
infusie: elke injectieflacon van 20 ml bevat 400 mg daratumumab, elke injectieflacon van 5 ml bevat 100 mg daratumumab. Indicaties Darzalex is geïndiceerd in combinatie met lenalidomide en dexamethason of met bortezomib, melfalan en 
prednison voor de behandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor autologe stamceltransplantatie. Darzalex is geïndiceerd in combinatie met bortezomib, thalidomide en 
dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom die in aanmerking komen voor autologe stamceltransplantatie. Darzalex in combinatie met lenalidomide en dexamethason, of bortezomib 
en dexamethason is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die minstens 1 eerdere behandeling hebben gehad. Darzalex als subcutane oplossing is geïndiceerd in combinatie met pomalidomide en 
dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die één eerdere behandellijn met een proteasoomremmer en lenalidomide hebben gehad en die refractair waren voor lenalidomide, of die minstens twee eerdere 
behandellijnen hebben gehad waaronder lenalidomide en een proteasoomremmer en die bij of na de laatste behandeling ziekteprogressie hebben vertoond. Darzalex is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten 
met gerecidiveerd en refractair multipel myeloom, bij wie de voorgaande behandeling bestond uit een proteasoomremmer en een immunomodulerend middel en die bij de laatste behandeling ziekteprogressie hebben vertoond. Darzalex als 
subcutane oplossing is geïndiceerd in combinatie met cyclofosfamide, bortezomib en dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerde systemische lichte-keten (AL)-amyloïdose. Dosering en toediening 
De aanbevolen dosis van Darzalex oplossing voor subcutane injectie is 1.800 mg, toegediend in ongeveer 3-5 minuten in het subcutane weefsel van het abdomen, ongeveer 7,5 cm rechts of links van de navel. Onderbreek of vertraag de afgifte 
als de patiënt pijn ervaart. Bij de achtereenvolgende injecties dient de injectieplaats afgewisseld te worden. Darzalex voor intraveneuze infusie wordt toegediend na verdunning met 0,9% (9 mg/ml) natriumchloride oplossing voor injectie (zie 
SmPC). De aanbevolen dosis van Darzalex voor intraveneuze infusie is 16 mg/kg lichaamsgewicht, of 8 mg/kg indien de eerste dosis over dag 1 en dag 2 van week 1 wordt verdeeld. Voor de behandelschema’s zie SmPC. Het wordt afgeraden de 
dosis van Darzalex te verlagen. Darzalex moet worden toegediend door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, in een omgeving waar reanimatiefaciliteiten voorhanden zijn. Vóór en na toediening moet medicatie worden gegeven om het 
risico op IRR’s met Darzalex te beperken (zie SmPC). Daarnaast moet het gebruik van medicatie na toediening worden overwogen voor patiënten met een voorgeschiedenis van chronische obstructieve longziekte (zie SmPC). Aanpak van 
infusiegerelateerde reacties (IRR’s) Alle patiënten dienen advies te krijgen met betrekking tot IRR’s en moeten op IRR’s gemonitord worden, in het bijzonder tijdens en na de eerste en tweede toediening. In het geval van IRR’s tijdens 
intraveneuze infusie, ongeacht de graad/ernst, de infusie onmiddellijk onderbreken en de symptomen behandelen. Bij het heropstarten van de infusie moet de infusiesnelheid worden verlaagd (zie SmPC). Als er een anafylactische reactie optreedt 
of zich een levensbedreigende (graad 4) IRR voordoet, dient onmiddellijk adequate noodhulp te worden gestart. De behandeling met Darzalex moet permanent worden stopgezet. Patiënten met IRR’s ongeacht de graad moeten in de periode na 
de toediening gemonitord blijven worden totdat de symptomen zijn verdwenen. Deze reacties kunnen levensbedreigend zijn en er zijn meldingen geweest van fatale afloop. Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één 
van de in de SmPC vermelde hulpstoffen. Waarschuwingen Darzalex kan ernstige IRR’s veroorzaken. In klinische studies werden IRR’s gemeld bij 9% van alle patienten die behandeld werden met subcutane injectie en bij minder dan de helft 
van alle patiënten die werden behandeld met intraveneuze infusie. De meerderheid van de IRR’s trad op bij de eerste infusie en was graad 1-2 (zie SmPC). Symptomen van IRR’s zijn o.a. respiratoire symptomen, zoals neusverstopping, hoesten, 
irritatie van de keel, allergische rinitis, piepen en ook pyrexie, pijn op de borst, pruritus, koude rillingen, braken, nausea en hypotensie. Ernstige IRR’s zijn bronchospasme, hypoxie, dyspneu, hypertensie en tachycardie. Darzalex kan neutropenie 
en thrombocytopenie, veroorzaakt door achtergrondbehandeling, verergeren (zie SmPC). Controleer tijdens de behandeling periodiek het volledige bloedbeeld volgens de voorschrijfinformatie van de fabrikant met betrekking tot 
achtergrondbehandelingen. Controleer patiënten met neutropenie op tekenen van infectie. Het kan nodig zijn de behandeling met Darzalex uit te stellen totdat het bloedbeeld is hersteld. Overweeg een ondersteunende behandeling met 
bloedtransfusies of groeifactoren. Reactivatie van het hepatitis B-virus (HBV) is gemeld bij patiënten die werden behandeld met Darzalex. Bij alle patiënten dient voor het begin van de behandeling met Darzalex een screening op HBV te worden 
uitgevoerd. Bij patiënten met bewijs van seropositiviteit voor HBV dient gemonitord te worden op klinische en laboratoriumaanwijzingen van HBV-reactivatie gedurende de behandeling en gedurende minstens 6 maanden na het eind van de 
behandeling met Darzalex (zie SmPC). Interferentie Daratumumab bindt aan CD38 dat in geringe mate tot expressie komt op rode bloedcellen (RBC’s), wat aanleiding kan geven tot een positieve indirecte Coombstest. Een positieve indirecte 
Coombstest ten gevolge van Darzalex kan tot 6 maanden na de laatste infusie met Darzalex voorkomen. Patiënten dienen getypeerd en gescreend te worden alvorens de behandeling met Darzalex te starten. Rode-bloedcelgenotypering wordt niet 
beïnvloed door Darzalex en kan op ieder moment uitgevoerd worden. Indien een bloedtransfusie is gepland, dient het bloedtransfusiecentrum van mogelijke interferentie op de hoogte te worden gesteld (zie SmPC). Wanneer een noodtransfusie 
nodig is, kunnen ABO/RhD-compatibele RBC’s zonder kruisproef worden gegeven volgens de voorschriften van de lokale bloedbank. Daratumumab is een humaan monoklonaal IgG-kappa antilichaam dat gedetecteerd kan worden via zowel 
serumproteïne elektroforese (SPE) als immunofixatie (IFE), die beide gebruikt worden voor de klinische monitoring van endogeen M-proteïne (zie SmPC). Deze interferentie kan bij sommige patiënten met IgG-kappa myeloomproteïne invloed 
hebben op de bepaling van de complete respons en van de ziekteprogressie. Interacties Er is geen onderzoek naar interacties uitgevoerd. Het is niet waarschijnlijk dat renale uitscheiding en metabolisme door leverenzymen van intact 
daratumumab belangrijke eliminatieroutes zullen vormen. Er wordt niet verwacht dat daratumumab geneesmiddelmetaboliserende enzymen zal veranderen. Klinische farmacokinetische evaluaties van lenalidomide, pomalidomide, thalidomide, 
bortezomib en dexamethason wezen niet op klinisch relevante geneesmiddeleninteracties tussen daratumumab en deze combinatiebehandelingen. Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding Vrouwen die zwanger kunnen worden, 
moeten effectieve anticonceptie gebruiken tijdens en gedurende 3 maanden na het stoppen van de behandeling met Darzalex. Er zijn geen gegevens beschikbaar uit onderzoek bij dieren of bij mensen om het risico van gebruik van Darzalex 
tijdens de zwangerschap te beoordelen. Het is niet bekend of daratumumab bij de mens of bij dieren in de melk wordt uitgescheiden. Er zijn geen gegevens beschikbaar om te bepalen wat de mogelijke effecten zijn van Darzalex op de 
vruchtbaarheid bij de man of de vrouw. Rijvaardigheid Darzalex heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Vermoeidheid is echter gemeld bij patiënten die Darzalex gebruiken 
en dit dient in overweging te worden genomen bij het rijden of het bedienen van machines. Bijwerkingen Zie SmPC. De vaakst voorkomende bijwerkingen (≥20% van de patiënten, ongeacht de graad, formulering en combinatie) waren IRR’s, 
vermoeidheid, nausea, diarree, constipatie, pyrexie, dyspneu, hoesten, neutropenie, trombocytopenie, anemie, oedeem perifeer, perifere sensorische neuropathie en bovensteluchtweginfectie. Ernstige bijwerkingen waren pneumonie, bronchitis, 
bovensteluchtweginfectie, sepsis, longoedeem, griep, pyrexie, dehydratie, diarree, atriale fibrillatie en syncope. De incidentie van ernstige bijwerkingen was hoger bij oudere dan bij jongere patiënten. In klinische studies (n = 832) met Darzalex 
subcutane formulering bedroeg de incidentie van de IRR’s van alle graden 8,2% bij de eerste injectie, 0,4% bij de tweede injectie, en 1,1% bij volgende injecties. Graad 3 IRR’s werden gezien bij 0,8% van de patiënten, graad 4 IRR’s kwamen 
niet voor. De mediane tijd tot begin van IRR’s na een injectie was 3,2 uur (spreiding: 0,15-83 uur), vertraagde IRR’s kwamen bij 1% van de patiënten voor. In klinische studies (n = 2.324) met Darzalex intraveneuze formulering bedroeg de 
incidentie van IRR’s van alle graden 37% bij de eerste infusie, 2% bij de infusie in week 2, en 6% bij volgende infusies. Indien toediening werd onderbroken vanwege stamceltransplantatie, bedroeg de incidentie van IRR’s bij hervatting 11%. Met 
intraveneuze infusie in verdeelde dosis (8 mg/kg) bedroeg de incidentie van IRR’s van alle graden 36% op dag 1 van week 1, 4% op dag 2 van week 1 en 8% bij volgende infusies. De mediane tijd tot het begin van een reactie bij infusie was 1,5 
uur (16 mg/kg, spreiding: 0 tot 72,8 uur) en 1,8 uur (8 mg/kg, spreiding: 0,1 tot 5,4 uur). In klinische studies (N=832) met Darzalex subcutane formulering bedroeg de incidentie van de injectieplaatsreacties 7,7%, allen van graad 1 of 2. Bij 
behandeling met Darzalex subcutane formulering als monotherapie bedroeg de incidentie van graad 3 of 4 infecties 11,7%. Bij patiënten die werden behandeld met intraveneuze Darzalex combinatietherapie zijn infecties van graad 3 of 4 gemeld: 
DVMP: 23%, VMP: 15%; D-VTd: 22%; VTd: 20%; DRd: 32%; Rd: 23% bij nieuw diagnosticeerde patiënten en DVd: 21%, Vd: 19%; DRd: 28%, Rd: 23%; DPd: 28% bij refractaire ziekte. Bij patiënten met AL-amyloïdose die D-VCd kregen, 
werd het volgende gemeld: graad 3/4-infecties: D-VCd: 17%, VCd:10%.
Pneumonie was de vaakst gemelde ernstige infectie. Het stopzetten van behandeling vanwege infecties kwam voor bij 1-4% van de patienten. Bij oudere patiënten (≥65 jaar) met nieuw gediagnosticeerde AL amyloïdose (n=193) was pneumonie 
de meest voorkomende ernstige bijwerking. Daratumumab kan invloed hebben op stamcelmobilisatie en de opbrengst van stamcelcollectie (zie SmPC). Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden 
via www.lareb.nl. Om de traceerbaarheid van biologische geneesmiddelen te verbeteren, dienen de merknaam en het batchnummer van het toegediende product duidelijk te worden geregistreerd. Verpakking Type-1-glazen injectieflacon met 
elastomeersluiting en aluminiumafsluiting met een flip-offdop met daarin 1.800 mg daratumumab (15 ml). Type-1-glazen injectieflacon met elastomeersluiting en aluminiumafsluiting met een flip-offdop met daarin 100 mg respectievelijk 400 mg 
daratumumab. Verpakking met 1 injectieflacon. Meer informatie is beschikbaar op www.janssen.com/nederland. Datum maart 2022.
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