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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. Zie rubriek 4.8 voor het rapporteren van bijwerkingen. 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Nivolumab BMS 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie. 
 
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
Elke ml concentraat bevat 10 mg nivolumab. 
Eén injectieflacon van 4 ml bevat 40 mg nivolumab. 
Eén injectieflacon van 10 ml bevat 100 mg nivolumab. 
 
Nivolumab wordt geproduceerd in ovariumcellen van de Chinese hamster met behulp van 
recombinant-DNA-techniek. 
 

Elke ml van dit concentraat bevat 0,1 mmol (of 2,5 mg) natrium. 
Hulpstof met bekend effect: 

 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
Concentraat voor oplossing voor infusie (steriel concentraat). 
 
Heldere tot licht doorschijnende, kleurloze tot lichtgele vloeistof die een gering aantal lichte deeltjes 
kan bevatten. De oplossing heeft een pH-waarde van ongeveer 6,0 en een osmolaliteit van 
ongeveer 340 mOsm/kg.  
 
 
4. KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische indicaties 
 
Nivolumab BMS is geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-
kleincellig bronchuscarcinoom (NSCLC, Non-Small Cell Lung Cancer), subtype 
plaveiselcelcarcinoom, na eerdere behandeling met chemotherapie bij volwassenen. 
 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
De behandeling moet worden gestart door en onder toezicht staan van artsen met ervaring in het 
behandelen van kanker. 
 

 
Dosering 

De aanbevolen dosis Nivolumab BMS is 3 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 60 minuten om 
de 2 weken intraveneus toegediend. De behandeling moet worden vervolgd zolang klinisch voordeel 
wordt waargenomen of totdat de behandeling door de patiënt niet meer wordt verdragen.  
 
Dosisescalatie of -verlaging wordt niet aanbevolen. Uitstel of staken van het toedienen kan nodig zijn 
afhankelijk van de individuele veiligheid en verdraagbaarheid.  
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Richtlijnen voor het definitief of tijdelijk staken van de behandeling worden beschreven in tabel 1. 
Gedetailleerde richtlijnen voor het behandelen van immuungerelateerde bijwerkingen staan 
beschreven in rubriek 4.4.  

Tabel 1: Aanbevolen behandelingswijzigingen voor Nivolumab BMS 
Immuungerelateerde 
bijwerkingen 

Ernst Behandelingswijziging 

Immuungerelateerde 
pneumonitis 

Graad 2 pneumonitis Onderbreek het gebruik van 
Nivolumab BMS totdat de symptomen 
verdwijnen, radiografische afwijkingen 
verbeteren, en de behandeling met 
corticosteroïden voltooid is 

 Graad 3 of 4 pneumonitis Gebruik van Nivolumab BMS definitief 
staken 

Immuungerelateerde 
colitis 

Graad 2 of 3 diarree of colitis  Onderbreek het gebruik van 
Nivolumab BMS totdat de symptomen 
verdwijnen en de behandeling met 
corticosteroïden, indien nodig, voltooid 
is 

Graad 4 diarree of colitis  Gebruik van Nivolumab BMS definitief 
staken 

Immuungerelateerde 
hepatitis 

Graad 2 verhoging van 
aspartaataminotransferase (ASAT), 
alanineaminotransferase (ALAT), of 
totaal bilirubine  

Onderbreek het gebruik van 
Nivolumab BMS totdat de 
laboratoriumwaarden genormaliseerd 
zijn en de behandeling met 
corticosteroïden, indien nodig, voltooid 
is 

Graad 3 of 4 verhoging van ASAT, 
ALAT, of totaal bilirubine  

Gebruik van Nivolumab BMS definitief 
staken 

Immuungerelateerde 
nefritis en verstoorde 
nierfunctie 

Graad 2 of 3 creatinineverhoging  Onderbreek het gebruik van 
Nivolumab BMS totdat de 
creatininewaarden genormaliseerd zijn 
en de behandeling met corticosteroïden 
voltooid is 

 
Graad 4 creatinineverhoging Gebruik van Nivolumab BMS definitief 

staken 

Immuungerelateerde 
endocrinopathieën 

Symptomatische endocrinopathieën 
(waaronder hypothyreoïdie, 
hyperthyreoïdie, hypofysitis, 
bijnierinsufficiëntie en diabetes 

Onderbreek het gebruik van 
Nivolumab BMS totdat de symptomen 
verdwijnen en de behandeling met 
corticosteroïden (indien nodig voor de 
behandeling van symptomen van acute 
ontsteking) is afgerond.  
De behandeling met Nivolumab BMS 
moet worden voortgezet in de 
aanwezigheid van hormonale 
substitutietherapiea zolang er geen 
symptomen aanwezig zijn 

Immuungerelateerde 
uitslag 

Graad 3 uitslag 

 

Onderbreek het gebruik van 
Nivolumab BMS totdat de symptomen 
verdwijnen en de behandeling met 
corticosteroïden voltooid is 
 

Graad 4 uitslag Gebruik van nivolumab BMS definitief 
staken 

Let op: De gradering van de toxiciteit is in overeenstemming met de terminologiecriteria van het National 
Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events Version 4.0 (NCI-CTCAE v4). 
a  Aanbevelingen voor het gebruik van hormonale substitutietherapie zijn beschreven in rubriek 4.4 
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Het gebruik van Nivolumab BMS moet ook definitief worden gestaakt in het geval van 
graad 2 of 3 immuungerelateerde bijwerkingen die aanhouden ondanks aanpassingen in de 
behandeling (zie rubriek 4.4) of indien het niet mogelijk is de corticosteroïdendosis te verlagen 
tot 10 mg prednison of equivalent per dag. 
 
Patiënten die behandeld worden met Nivolumab BMS moeten de Waarschuwingskaart voor patiënten 
krijgen en geïnformeerd worden over de risico's van Nivolumab BMS (zie ook de bijsluiter). 
 

 
Speciale patiënten 

Pediatrische patiënten 
De veiligheid en werkzaamheid van Nivolumab BMS bij kinderen in de leeftijd tot 18 jaar zijn nog 
niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar.  
 
Ouderen 
Er is geen aanpassing van de dosis Nivolumab BMS nodig voor oudere patiënten (≥ 65 jaar) (zie 
rubrieken 5.1 en 5.2). Gegevens van patiënten van 75 jaar en ouder zijn te beperkt om conclusies te 
trekken over deze populatie. 
 
Nierfunctiestoornis 
Op basis van de farmacokinetische (pharmacokinetics, PK) gegevens van de populatie is 
dosisaanpassing bij patiënten met een lichte of matige nierfunctiestoornis niet nodig (zie rubriek 5.2). 
Gegevens afkomstig van patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis zijn te beperkt om conclusies 
te trekken over deze populatie. 
 
Leverfunctiestoornis 
Op basis van de PK-gegevens van de populatie is dosisaanpassing bij patiënten met een lichte 
leverfunctiestoornis niet nodig (zie rubriek 5.2). Gegevens afkomstig van patiënten met een matige tot 
ernstige leverfunctiestoornis zijn te beperkt om conclusies te trekken over deze populatie. 
Nivolumab BMS moet zeer zorgvuldig worden gebruikt bij patiënten met een matige (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) leverfunctiestoornis. 
 

 
Wijze van toediening  

Nivolumab BMS is alleen voor intraveneus gebruik. Het dient gedurende 60 minuten te worden 
toegediend als intraveneuze infusie. De infusie moet via een steriel, niet-pyrogeen inlinefilter met lage 
eiwitbinding met een poriegrootte van 0,2-1,2 µm worden toegediend.  
 
Nivolumab BMS mag niet als intraveneuze push of bolusinjectie worden toegediend. 
 
De totale vereiste dosis Nivolumab BMS kan direct worden geïnfundeerd als een 10 mg/ml oplossing 
of kan worden verdund tot minimaal 1 mg/ml met natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor 
injectie of met glucose 50 mg/ml (5%) oplossing voor injectie.  
 
Voor instructies over de hantering van het geneesmiddel voorafgaand aan toediening, zie rubriek 6.6. 
 
4.3 Contra-indicaties 
 
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. 
 
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
Nivolumab wordt geassocieerd met immuungerelateerde bijwerkingen. De patiënten moeten 
voortdurend worden gemonitord (tot minstens 5 maanden na de laatste dosering) omdat een 
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bijwerking van nivolumab elk moment tijdens de behandeling of na het staken van de 
nivolumabtherapie kan optreden.  
 
In geval van verdenking van immuungerelateerde bijwerkingen, dient een adequate evaluatie te 
worden uitgevoerd om etiologie te bevestigen of andere oorzaken uit te sluiten. Op basis van de ernst 
van de bijwerking, moet nivolumab worden gestaakt en corticosteroïden worden toegediend. 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. Het snel 
afbouwen kan leiden tot verergering van de bijwerking. Immunosuppressieve behandeling met behulp 
van andere geneesmiddelen dan corticosteroïden zou moeten worden toegevoegd indien ondanks het 
gebruik van corticosteroïden verergering of geen verbetering optreedt. Nivolumab dient niet te worden 
hervat zolang de patiënt immunosuppressieve doses corticosteroïden of een andere 
immunosuppressieve behandeling ontvangt. Om opportunistische infecties te voorkomen bij patiënten 
die een immunosuppressieve behandeling krijgen, moeten profylactische antibiotica worden gebruikt. 
 
Het gebruik van nivolumab moet definitief worden gestaakt in geval van iedere immuungerelateerde 
bijwerking die opnieuw optreedt en voor iedere levensbedreigende immuungerelateerde bijwerking. 
 

Ernstige pneumonitis of interstitiële longziekte, waaronder fatale gevallen, zijn bij behandeling met 
nivolumab waargenomen (zie rubriek 4.8). Patiënten moeten worden gecontroleerd op klachten en 
symptomen van pneumonitis, zoals radiografische veranderingen (bijv. focale matglasopaciteit, 
vlekkerige filtraten), dyspneu en hypoxie. Infectieuze en ziektegerelateerde etiologieën moeten 
worden uitgesloten. 

Immuungerelateerde pneumonitis 

 
In het geval van pneumonitis graad 3 of 4 moet nivolumab definitief worden gestaakt en moet worden 
gestart met corticosteroïden in een dosis van 2 tot 4 mg/kg/dag methylprednisolonequivalenten. 
 
In het geval van (symptomatische) pneumonitis graad 2 moet het gebruik van nivolumab worden 
onderbroken en moet worden gestart met corticosteroïden in een dosis van 1 mg/kg/dag 
methylprednisolonequivalenten. Na verbetering mag nivolumab worden hervat na het langzaam 
afbouwen van de dosis corticosteroïden. Indien ondanks het starten met corticosteroïden verergering 
of geen verbetering optreedt, moet de dosis worden verhoogd naar 2 tot 4 mg/kg/dag 
methylprednisolonequivalenten en moet nivolumab definitief worden gestaakt. 
 

Ernstige diarree of colitis is bij behandeling met nivolumab waargenomen (zie rubriek 4.8). Patiënten 
moeten worden gemonitord op diarree en additionele symptomen van colitis, zoals buikpijn en slijm of 
bloed in de stoelgang. Infecties en ziektegerelateerde etiologieën moeten worden uitgesloten. 

Immuungerelateerde colitis 

 
In het geval van diarree of colitis graad 4 moet nivolumab definitief worden gestaakt en moet worden 
gestart met corticosteroïden in een dosis van 1 tot 2 mg/kg/dag methylprednisolonequivalenten. 
 
In het geval van diarree of colitis graad 3 moet het gebruik van nivolumab worden onderbroken en 
moet worden gestart met corticosteroïden in een dosis van 1 tot 2 mg/kg/dag 
methylprednisolonequivalenten. Na verbetering nivolumab hervatten na het langzaam afbouwen van 
de dosis corticosteroïden. Indien ondanks het starten met corticosteroïden verergering of geen 
verbetering optreedt, moet nivolumab definitief worden gestaakt. 
 
In het geval van diarree of colitis graad 2, moet de behandeling met nivolumab worden onderbroken. 
Persisterende diarree of colitis dienen behandeld te worden met corticosteroïden in een dosis 
van 0,5 tot 1 mg/kg/dag methylprednisolonequivalenten. Na verbetering het gebruik van nivolumab 
hervatten, indien nodig, na het langzaam afbouwen van corticosteroïden. Indien ondanks het starten 
met corticosteroïden verergering of geen verbetering optreedt, moet de dosis worden verhoogd 
naar 1 tot 2 mg/kg/dag methylprednisolonequivalenten en moet nivolumab definitief worden gestaakt. 
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Bij behandeling met nivolumab is ernstige hepatitis waargenomen. Patiënten moeten worden 
gemonitord op klachten en symptomen van hepatitis, zoals verhoogde transaminase en totaal 
bilirubine. Etiologieën die verband houden met infecties en ziekten moeten worden uitgesloten. 

Immuungerelateerde hepatitis 

 
In het geval van een verhoging van transaminase of totale bilirubine graad 3 of 4 , moet nivolumab 
definitief worden gestaakt en moet worden gestart met corticosteroïden in een dosis 
van 1 tot 2 mg/kg/dag methylprednisolonequivalenten. 
 
Bij een verhoging van transaminase of totaal bilirubine graad 2 moet de behandeling met nivolumab 
worden onderbroken. Behandelen met corticosteroïden in een dosis van 0,5 tot 1 mg/kg/dag 
methylprednisolonequivalenten indien deze laboratoriumwaarden persisteren. Na verbetering kan, 
indien nodig, nivolumab worden hervat na het langzaam afbouwen van corticosteroïden. Indien 
ondanks het starten met corticosteroïden verergering of geen verbetering optreedt, moet de dosis 
worden verhoogd naar 1 tot 2 mg/kg/dag methylprednisolonequivalenten en moet nivolumab definitief 
worden gestaakt. 
 

Ernstige nefritis of nierfunctiestoornis is waargenomen bij de behandeling met nivolumab (zie 
rubriek 4.8). Patiënten moeten worden gemonitord op klachten en symptomen van nefritis en 
nierfunctiestoornis. De meeste patiënten vertonen een asymptomatische stijging van serumcreatinine. 
Ziektegerelateerde etiologieën moeten worden uitgesloten. 

Immuungerelateerde nefritis of nierfunctiestoornis 

 
In het geval van een serumcreatinine-verhoging graad 4 moet nivolumab definitief worden gestaakt en 
moet worden gestart met corticosteroïden in een dosis van 1 tot 2 mg/kg/dag 
methylprednisolonequivalenten. 
 
In het geval van een serumcreatinine-verhoging graad 2 of 3 moet de behandeling met nivolumab 
worden onderbroken en moet worden gestart met corticosteroïden in een dosis van 0,5 tot 1 mg/kg/dag 
methylprednisolonequivalenten. Na verbetering kan nivolumab worden hervat na het langzaam 
afbouwen van corticosteroïden. Indien ondanks het starten met corticosteroïden verergering of geen 
verbetering optreedt, moet de dosis corticosteroïden worden verhoogd naar 1 tot 2 mg/kg/dag 
methylprednisolonequivalenten en moet nivolumab definitief worden gestaakt. 
 

Ernstige endocrinopathieën, waaronder hypothyreoïdie, hyperthyreoïdie, bijnierinsufficiëntie, 
hypofysitis, diabetes mellitus en diabetische ketoacidose zijn waargenomen bij behandeling met 
nivolumab.  

Immuungerelateerde endocrinopathieën 

 
Patiënten moeten worden gemonitord op klinische klachten en symptomen van endocrinopathieën en 
op veranderingen in schildklierfunctie (bij aanvang van de behandeling, periodiek tijdens de 
behandeling en zoals geïndiceerd op basis van klinische evaluatie). Patiënten kunnen last hebben van 
vermoeidheid, hoofdpijn, veranderingen in mentaal welbevinden, buikpijn, afwijkende stoelgang en 
hypotensie, of niet-specifieke symptomen die kunnen lijken op andere oorzaken zoals 
hersenmetastasen of onderliggende ziekte. Alleen indien er een andere etiologie is gevonden, moeten 
klachten of symptomen van endocrinopathieën beschouwd worden als zijnde immuungerelateerd. 
 
Bij symptomatische hypothyreoïdie, moet het gebruik van nivolumab worden onderbroken en, indien 
nodig, dient een behandeling met hormonale substitutie voor het schildklierhormoon te worden 
geïnitieerd. Corticosteroïden in een dosis van 1 tot 2 mg/kg/dag methylprednisolonequivalenten dienen 
ook te worden overwogen als er een verdenking is van acute ontsteking van de schildklier. Na 
verbetering kan, indien nodig, nivolumab worden hervat na het langzaam afbouwen van de dosis 
corticosteroïden. De schildklierfunctie moet worden gemonitord om zeker te zijn dat er geschikte 
hormonale substitutie wordt gebruikt. 
 
Bij symptomatische bijnierinsufficiëntie, moet nivolumab worden onderbroken en, indien nodig, moet 
hormonale substitutie voor fysiologische corticosteroïden worden gestart. De adrenale functie en 
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hormoonspiegels moeten worden gecontroleerd om zeker te zijn dat er geschikte hormonale substitutie 
voor het corticosteroïd wordt gebruikt.  
 
Bij symptomatische hypofysitis moet het gebruik van nivolumab worden onderbroken en, indien 
nodig, dient een geschikte hormonale substitutietherapie te worden gestart. Corticosteroïden in een 
dosis van 1 tot 2 mg/kg/dag methylprednisolonequivalenten moeten worden overwogen als er een 
verdenking is van een acute ontsteking van de hypofyse. Na verbetering mag nivolumab 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. 
 
Bij symptomatische diabetes, dient het gebruik van nivolumab te worden onderbroken en, indien 
nodig, dient hormonale substitutie voor insuline te worden gestart. Het controleren van de 
suikerspiegel moet worden voortgezet om zeker te zijn dat er geschikte hormonale substitutie voor 
insuline wordt gebruikt. 
 

Ernstige uitslag, die immuungerelateerd kan zijn, is waargenomen bij behandeling met nivolumab (zie 
rubriek 4.8). De behandeling met nivolumab moet tijdelijk worden onderbroken in geval van een 
graad 3 uitslag en worden gestaakt in geval van een graad 4 uitslag. Ernstige uitslag moet worden 
behandeld met hoge doseringen corticosteroïden in een dosis van 1 tot 2 mg/kg/dag 
prednisonequivalenten. 

Immuungerelateerde uitslag 

 
Voor het gebruik van nivolumab bij patiënten die eerder een ernstige of levensbedreigende bijwerking 
van de huid bij eerdere behandeling met andere immuunstimulerende anti-kankermiddelen hadden, 
moet een afweging worden gemaakt. 
 

De volgende immuungerelateerde bijwerkingen werden gemeld bij minder dan 1% van de patiënten 
die werden behandeld met nivolumab 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, hypopituïtarisme en 
myastheen syndroom. 

Andere immuungerelateerde bijwerkingen 

 
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 worden onderbroken en dienen corticosteroïden te worden toegediend. Na 
verbetering mag nivolumab worden hervat na het langzaam afbouwen van de dosis corticosteroïden. 
Nivolumab moet permanent worden gestaakt in geval van ernstige immuungerelateerde bijwerkingen 
die opnieuw optreden en bij iedere levensbedreigende immuungerelateerde bijwerking. 
 

Ernstige infusiereacties zijn gemeld in klinische onderzoeken (zie rubriek 4.8). In geval van een 
ernstige infusiereactie, moet de infusie met nivolumab gestaakt worden en geschikte medicatie worden 
toegediend. Patiënten met lichte of matige infusiereacties kunnen nivolumab krijgen indien 
nauwlettend gemonitord. 

Infusiereacties 

 

Patiënten met een baseline performance score ≥ 2, actieve hersenmetastasen of een autoimmuunziekte, 
symptomatische interstitiële longziekte en patiënten die met systemische immunosuppressiva zijn 
behandeld voorafgaand aan deelname aan het onderzoek, werden uitgesloten van deelname aan de 
klinische onderzoeken in NSCLC (zie rubriek 4.5 en 5.1). Omdat er geen gegevens beschikbaar zijn, 
moet nivolumab met voorzichtigheid worden gebruikt in deze populaties na zorgvuldige afweging van 
het mogelijke risico tegen het mogelijke voordeel op een individuele basis.  

Speciale patiënten 

 

Elke ml van dit geneesmiddel bevat 0,1 mmol (of 2,5 mg) natrium. Hier moet rekening mee worden 
gehouden bij de behandeling van patiënten die een gecontroleerd natriumarm dieet volgen. 

Patiënten op een gecontroleerd natriumarm dieet 
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Alle voorschrijvers van Nivolumab BMS moeten bekend zijn met de informatie voor artsen en de 
richtlijnen voor behandeling. De vooschrijver moet de risico's van de behandeling met 
Nivolumab BMS met de patiënt bespreken. De patiënt zal bij ieder voorschrift de Waarschuwingskaart 
voor patiënten ontvangen. 

Waarschuwingskaart voor patiënten 

 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
Nivolumab is een humaan monoklonaal antilichaam, daarom zijn geen onderzoeken naar 
farmacokinetische interactie uitgevoerd. Daar monoklonale antilichamen niet worden gemetaboliseerd 
door cytochroom-P450(CYP)-enzymen of andere geneesmiddelenmetaboliserende enzymen, is niet te 
verwachten dat remming of inductie van deze enzymen door gelijktijdig toegediende geneesmiddelen 
effect heeft op de farmacokinetiek van nivolumab. 
 

 
Andere vormen van interactie 

Het gebruik van systemische corticosteroïden en andere immunosuppressiva bij aanvang, voor het 
starten met nivolumab, moet worden vermeden in verband met mogelijke beïnvloeding van de 
farmacodynamiek. Systemische corticosteroïden en andere immunosuppressiva kunnen echter wel 
gebruikt worden na het starten met nivolumab om immuungerelateerde bijwerkingen te behandelen. 
Voorlopige resultaten laten zien dat systemische immunosuppressie na starten met de behandeling met 
nivolumab de respons op nivolumab niet lijkt uit te sluiten. 

Systemische immunosuppressie 

 
4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
 

Er zijn geen gegevens over het gebruik van nivolumab bij zwangere vrouwen. Uit dieronderzoek is 
embryofoetale toxiciteit gebleken (zie rubriek 5.3). Van humaan IgG4 is bekend dat het de 
placentabarrière passeert en nivolumab is een IgG4. Derhalve kan nivolumab van de moeder naar de 
zich ontwikkelende foetus worden overgebracht. Nivolumab wordt niet aanbevolen voor gebruik 
tijdens de zwangerschap en bij vrouwen die zwanger kunnen worden en geen effectieve anticonceptie 
toepassen, tenzij de klinische voordelen opwegen tegen het potentiële risico. Effectieve anticonceptie 
moet worden toegepast gedurende minstens 5 maanden na de laatst toegediende dosis 
Nivolumab BMS. 

Zwangerschap 

 

Het is niet bekend of nivolumab in de moedermelk worden uitgescheiden. Aangezien veel 
geneesmiddelen, waaronder antilichamen, via de moedermelk kunnen worden uitgescheiden, kan een 
risico voor pasgeborenen/zuigelingen niet worden uitgesloten. Er moet worden besloten of 
borstvoeding moet worden gestaakt of dat behandeling met nivolumab moet worden gestaakt, waarbij 
het voordeel van borstvoeding voor het kind en het voordeel van behandeling voor de vrouw in 
overweging moeten worden genomen. 

Borstvoeding 

 

Er is geen onderzoek uitgevoerd naar het effect van nivolumab op de vruchtbaarheid. Het effect van 
nivolumab op de mannelijke en vrouwelijke vruchtbaarheid is derhalve onbekend.  

Vruchtbaarheid 

 
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
 
Gezien de farmacodynamische eigenschappen is het onwaarschijnlijk dat nivolumab de rijvaardigheid 
en het vermogen om machines te bedienen beïnvloedt. Vanwege de mogelijke bijwerkingen, zoals 
vermoeidheid (zie rubriek 4.8), moet patiënten worden aangeraden voorzichtig te zijn bij het rijden en 
bij het bedienen van machines totdat zij er zeker van zijn dat nivolumab geen negatief effect heeft op 
dit vermogen. 
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4.8 Bijwerkingen 
 

Nivolumab wordt voornamelijk geassocieerd met immuungerelateerde bijwerkingen. De meeste 
hiervan, waaronder ernstige reacties, verdwenen na starten van geschikte medische behandeling of 
staken van nivolumab (zie "Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen" hieronder).  

Samenvatting van het veiligheidsprofiel 

 
In de gepoolde dataset van twee fase 3-onderzoeken in NSCLC van het subtype plaveiselcelcarcinoom 
(CA209017 en CA209063), waren de meest frequent gemelde bijwerkingen (≥ 10%) vermoeidheid 
(33%), verminderde eetlust (15%) en misselijkheid (12%). De meerderheid van de bijwerkingen waren 
licht tot matig (graad 1 of 2) in ernst.  
 

De bijwerkingen die zijn gemeld in de gepoolde dataset (n = 248) van CA209017 en CA209063 zijn 
weergegeven in tabel 2. Deze bijwerkingen worden vermeld naar systeem/orgaanklasse en frequentie. 
De frequenties worden gedefinieerd als: zeer vaak (≥1/10); vaak (≥ 1/100, < 1/10); 
soms (≥ 1/1.000, < 1/100); zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000); zeer zelden (< 1/10.000). Binnen iedere 
frequentiegroep zijn de bijwerkingen weergegeven in afnemende ernst.  

Tabel met de lijst van bijwerkingen 
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Tabel 2: Bijwerkingen bij patiënten met NSCLC, subtype plaveiselcelcarcinoom, die zijn 
behandeld met nivolumab 3 mg/kg (CA209017 en CA209063) 

Infecties en parasitaire aandoeningen 
Soms bronchitis, bovensteluchtweginfectie 
Neoplasmata, benigne, maligne en niet-gespecificeerd (inclusief cysten en poliepen) 
Soms histiocytaire necrotiserende lymfadenitis (ziekte van Kikuchi) 
Immuunsysteemaandoeningen 
Soms anafylactische reactie, overgevoeligheid, infusiegerelateerde reactie  
Endocriene aandoeningen 
Vaak hypothyreoïdie 
Soms bijnierinsufficiëntie, thyreoïditis 
Voedings- en stofwisselingsstoornissen 
Zeer vaak verminderde eetlust 
Zenuwstelselaandoeningen 
Vaak perifere neuropathie, hoofdpijn, duizeligheid 
Soms myastheen syndroom, polyneuropathie 
Hartaandoeningen 
Soms tachycardie 
Bloedvataandoeningen 
Soms vasculitis 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen 
Vaak pneumonitis, dyspneu, hoesten 
Soms longinfiltratie 
Maagdarmstelselaandoeningen 
Zeer vaak misselijkheid 
Vaak diarree, stomatitis, braken, buikpijn, constipatie, droge mond 
Soms colitis, zweer in het duodenum 
Huid- en onderhuidaandoeningen 
Zeer vaak uitslag, pruritus 
Soms urticaria 
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen 
Vaak pijn aan het skeletspierstelselb, artralgie  
Soms polymyalgia rheumatica 
Nier- en urinewegaandoeningen 
Soms tubulo-interstitiële nefritis, nierfalen  
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen 
Zeer vaak vermoeidheid  
Vaak pyrexie, oedeem 
Onderzoeken 
Zeer vaak verhoogd ASATb, verhoogd ALATb, verhoogde alkalische fosfataseb, verhoogd 

creatinineb, verlaagd lymfocytenaantalb, verlaagd aantal bloedplaatjesb, verlaagde 
hemoglobineb, hypercalciëmieb, hypocalciëmieb, hyperkaliëmieb, hypokaliëmieb, 
hypomagnesiëmieb, hyponatriëmieb 

Vaak verhoogd totaal bilirubineb, verlaagde absolute neutrofielentellingb, 
hypomagnesiëmieb, hyponatriëmieb 

Soms verhoogd lipase, verhoogd amylase 
a Pijn in het skeletspierstelsel is een samengevoegde term die rugpijn, botpijn, pijn aan skeletspierstelsel 

van borstkas, skeletspierongemak, myalgie, pijn aan de nek, pijn in de extremiteiten, pijn in de kaak, 
spinale pijn omvat.  

b De frequenties geven het percentage patiënten weer dat een verslechtering liet zien ten opzichte van de 
baseline van de laboratoriummetingen. Zie “Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen; abnormale 
laboratoriumwaarden”. 
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Data voor de volgende immuungerelateerde bijwerkingen zijn gebaseerd op patiënten die 
nivolumab 3 mg/kg kregen in twee NSCLC onderzoeken (CA209017 en CA209063, zie rubriek 5.1). 
De behandelrichtlijnen voor deze bijwerkingen zijn beschreven in rubriek 4.4. 

Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen 

 

In onderzoeken CA209017en CA209063, was de incidentie van pneumonitis, waaronder interstitiële 
longziekte, 5,2% (13/248). Graad 2 en en graad 3 bijwerkingen werden gemeld bij respectievelijk 
2,8% (7/248) en 1,6% (4/248) van de patiënten. Er werden geen graad 4 of 5 bijwerkingen gemeld in 
deze onderzoeken. In het fase 1-onderzoek MDX1106-03 werd pneumonitis, waaronder een 
graad 4 bijwerking bij 1 patiënt, gemeld bij 3/37 patiënten (8,1%) met NSCLC die nivolumab 3 mg/kg 
kregen. 

Immuungerelateerde pneumonitis  

 
Mediane tijd tot aanvang was 11,6 weken (bereik: 2,6-85,1). Elf patiënten kregen hoge dosering 
corticosteroïden (minstens 40 mg prednisonequivalenten) in een mediane initiële dosering van 1,1 
mg/kg (bereik: 0,5-4,0) voor een totale mediane duur van 4,3 weken (bereik: 0,6-13,1). Bij acht 
patiënten onder wie de vier patiënten met een graad 3 bijwerking, was definitief staken van nivolumab 
nodig als gevolg van pneumonitis. Herstel trad op bij alle 13 patiënten met een mediane tijd tot herstel 
van 3,9 weken (bereik: 0,6-13,4). 
 

In onderzoeken CA209017 en CA209063, was de incidentie van diarree of colitis 9,3% (23/248). 
Graad 3 bijwerkingen werden gemeld bij respectievelijk 2% (5/248) en 1,6% (4/248) van de patiënten. 
Er werden geen graad 4 of 5 bijwerkingen gemeld in deze onderzoeken. 

Immuungerelateerde colitis 

 
Mediane tijd tot aanvang was 5,6 weken (bereik: 0,1-91,0). Drie patiënten, onder wie 2 patiënten met 
een graad 3 bijwerking, kregen hoge doseringen corticosteroïden (minstens 40 mg 
prednisonequivalenten) in een mediane initiële dosering van 0,6 mg/kg (bereik: 0,4-1,3) voor een 
mediane duur van 2,0 weken (bereik: 1,4-14,1). Bij één patiënt was definitief staken van de 
behandeling nodig als gevolg van graad 3 diarree. Herstel trad op bij 19 patiënten (83%) met een 
mediane tijd tot herstel van 2,0 weken (bereik: 0,1-31,0). 
 

In onderzoeken CA209017 en CA209063, was de incidentie van afwijkingen in 
leverfunctietests 1,2% (3/248). Graad 2 bijwerkingen werden gemeld bij 0,4% (1/248) van de 
patiënten. Er werden geen graad 3-5 bijwerkingen gemeld in deze onderzoeken.  

Immuungerelateerde hepatitis 

 
Mediane tijd tot aanvang was 25,1 weken (bereik: 4,1-31,1). Geen van deze patiënten kregen hoge 
doseringen corticosteroïden. Bij één patiënt was definitief staken van nivolumab nodig als gevolg van 
graad 2 verhogingen van transaminasen. Herstel trad op bij 2 patiënten (67%) met een mediane tijd tot 
herstel van 4,1 weken (bereik: 2,9-22,3+) + is een gecensureerde waarneming. 
 

In onderzoeken CA209017 en CA209063, was de incidentie van nefritis of 
nierfunctiestoornis 3,2% (8/248). Graad 2 en graad 3 bijwerkingen werden gemeld bij respectievelijk 
1,2% (3/248) en 0,4% (1/248) van de patiënten. Er werden geen graad 4 of 5 nefritis of 
nierfunctiestoornis gemeld in deze onderzoeken. 

Immuungerelateerde nefritis en nierfunctiestoornissen 

 
Mediane tijd tot aanvang was 10,5 weken (bereik: 2,1-27,0). Twee patiënten, onder wie één patiënt 
met een graad 3 bijwerking (tubulo-interstitiële nefritis), kregen hoge doseringen corticosteroïden 
(minstens 40 mg prednisonequivalenten) in een mediane initiële dosering van 0,8 mg/kg (bereik: 0,5-
1,2) voor een mediane duur van 5,3 weken (bereik: 0,9-9,7). Herstel trad op bij 5 patiënten (71%), 
waaronder de graad 3 bijwerking, met een mediane tijd tot herstel van 5,9 weken (bereik: 0,7- 37,6+) + 
is een gecensureerde waarneming. 
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In onderzoeken CA209017 en CA209063, was de incidentie van schildklieraandoeningen, waaronder 
hypothyreoïdie of thyreoïditis, 4,4% (11/248). Graad 2 bijwerkingen werden gemeld bij 3,6% (9/248) 
van de patiënten. Er werden geen graad 3-5 schildklieraandoeningen gemeld. De incidentie van 
bijnierinsufficiëntie was 0,4% (1/248; graad 3). Er werden geen gevallen van hypofysitis, diabetes 
mellitus of diabetische ketoacidose gemeld in deze onderzoeken. 

Immuungerelateerde endocrinopathieën 

 
Mediane tijd tot aanvang van deze endocrinopathieën was 17,8 weken (bereik: 6,1-33,1). Drie 
patiënten onder wie de patiënt met graad 3 bijnierinsufficiëntie, kregen hoge doseringen 
corticosteroïden (minstens 40 mg prednisonequivalenten) in een mediane initiële dosering van 1,1 
mg/kg (bereik: 0,5-1,3) gedurende 2,7 weken (bereik: 0,6-4,6). Voor de graad 3 bijwerking was 
permanent staken van nivolumab nodig. Herstel trad op bij 6 patiënten (50%) met een mediane tijd tot 
aanvang van 20,6 weken (0,4-47,6+) + is een gecensureerde waarneming.  
 

In onderzoeken CA209017 en CA209063, was de incidentie van uitslag 12,1% (30/248). Graad 2 en 
graad 3 bijwerkingen werden gemeld bij respectievelijk 1,6% (4/248) en 0,8% (2/248) van de 
patiënten. Er werden geen graad 4 of 5 bijwerkingen gemeld in deze onderzoeken. 

Immuungerelateerde uitslag 

 
Mediane tijd tot aanvang was 8,1 weken (bereik: 0,3-51,9). Geen van deze patiënten kreeg hoge 
doseringen corticosteroïden. Bij twee patiënten (één met graad 2 uitslag en 1 met graad 3 uitslag) was 
definitief staken van de behandeling met nivolumab nodig. Herstel trad op bij 24 patiënten (83%), 
waaronder de 2 patiënten met een graad 3 uitslag, met een mediane tijd tot herstel van 5,7 weken 
(bereik: 0,1-46,9+) + is een gecensureerde waarneming. 
 

In onderzoeken CA209017 en CA209063, was de incidentie van 
overgevoeligheids-/infusiereacties 1,6% (4/248). Graad 3 anafylactische reactie en 
graad 4 overgevoeligheid werden ieder gemeld bij één patiënt.Beide hebben geleid tot staken van de 
behandeling en herstel trad op na behandeling. 

Infusiereacties 

 

In onderzoeken CA209017 en CA209063, was het percentage patiënten bij wie een verschuiving 
optrad vanaf de baseline naar een graad 3 of 4 afwijkend laboratoriumresultaat, als volgt: 13,2% voor 
daling in lymfocyten, 9% voor hyponatriëmie, 2,9% voor hypercalciëmie en hyperkaliëmie, 2,5% voor 
daling in hemoglobine (allen graad 3), 2,0% voor hypokaliëmie, 1,6% voor daling in het aantal 
neutrofielen, 1,3% voor hypomagnesiëmie, 1,2% voor hypocalciëmie, 0,8% voor stijging in totaal 
bilirubine en 0,4% voor stijging in ASAT, daling in bloedplaatjes, hypermagnesiëmie en 
hypernatriëmie. Er was geen verslechtering naar graad 3 of 4 in stijging van ALAT, stijging van 
alkalische fosfatase en stijging in creatinine. 

Abnormale laboratoriumwaarden 

 
In onderzoek CA209017 werd hypercalciëmie vaker gemeld in de nivolumabgroep (3/130, 24%) dan 
in de docetaxelgroep (9/124, 7%). De exacte oorzaak is niet bekend. Hoewel hyperparathyreoïdie niet 
werd gemeld in CA209017, kan gedacht worden aan immuungerelateerde hyperparathyreoïdie, met 
name indien gerelateerd aan hypofosfatemie (gemeld bij 6 patiënten met hypercalciëmie in dit 
onderzoek). 
 

Zoals geldt voor alle therapeutische proteïnen, bestaat de kans op een immuunrespons tegen 
nivolumab. Van de 497 patiënten die behandeld werden met nivolumab 3 mg/kg iedere twee weken en 
die konden worden beoordeeld op de aanwezigheid van antilichamen tegen het middel, testten 51 
patiënten (10,3%) positief op de aanwezigheid van door behandeling opgewekte antilichamen tegen 
het middel door een elektrochemiluminescente (ELC) assay. Slechts 4 patiënten(0,8%) werden 
beschouwd als persistent positief. Neutraliserende antilichamen werden gedetecteerd bij 
slechts 5 (1,0%) van de patiënten die positief waren voor antilichamen tegen het middel. Er was geen 
bewijs voor een gewijzigd farmacokinetisch profiel of een toxiciteitsprofiel geassocieerd met de 
ontwikkeling van antilichamen tegen het middel. 

Immunogeniciteit 
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Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op 
deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden 
gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen 
te melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in 

Melding van vermoedelijke bijwerkingen 

aanhangsel V. 
 
4.9 Overdosering 
 
Er zijn geen meldingen van overdosering gedaan in de klinische onderzoeken. In het geval van een 
overdosering moet de patiënt zorgvuldig worden gemonitord op klachten of symptomen van 
bijwerkingen en moet onmiddelijk een geschikte symptomatische behandeling worden ingesteld. 
 
 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
 
Farmacotherapeutische categorie: antineoplastische middelen, monoklonale antilichamen. ATC-code: 
L01XC17. 
 

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. In syneneïsche muismodellen leidde het blokkeren van PD-1-activiteit tot 
verminderde tumorgroei. 

Werkingsmechanisme  

 

 
Klinische werkzaamheid en veiligheid 

De veiligheid en effectiviteit van nivolumab 3 mg/kg als enkel middel voor de behandeling van 
gevorderd of gemetastaseerd NSCLC, subtype plaveiselcelcarcinoom werden geëvalueerd in een 
gerandomiseerd, open-label fase 3-onderzoek (CA209017). Het onderzoek omvatte patiënten (18 jaar 
of ouder) met ziekteprogressie tijdens of na een eerder behandeling met platinumhoudende 
combinatiechemotherapie en een Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status 
score van 0 of 1. Patiënten werden geïncludeerd ongeacht PD-L1-status. Patiënten met actieve 
autoimmuunaandoening, symptomatische interstitiële longziekte, of onbehandelde hersenmetastasen 
werden uitgesloten van het onderzoek. Patiënten met behandelde hersenmetastasen kwamen in 
aanmerking indien zij minstens 2 weken voor aanvang neurologisch gezien weer op baselineniveau 
waren, en ofwel geen corticosteroïden meer kregen, of op een stabiele of verminderde dosering 
van <10mg per dag prednisonequivalenten zaten. 

Gerandomiseerd fase 3-onderzoek vs. docetaxel (CA209017) 

 
In totaal werden 272 patiënten gerandomiseerd om ofwel nivolumab in een dosis van 3 mg/kg 
(n = 135) te ontvangen, intraveneus toegediend gedurende 60 minuten iedere 2 weken of docetaxel 
(n = 137) in 75 mg/m2 iedere 3 weken. De behandeling werd voortgezet zolang er klinisch voordeel 
werd waargenomen of behandeling niet langer werd verdragen. De beoordelingen van de tumoren, 
volgens RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours), versie 1.1, vond 9 weken na 
randomisatie plaats en vervolgens om de 6 weken. De primaire werkzaamheidseindpuntmaat was 
totale overleving (overall survival, OS). Belangrijke secundaire werkzaamheidseindpuntmaten waren 
objectieve responspercentage (ORR), zoals beoordeeld door de onderzoeker en progressievrije 
overleving (PFS). Daarnaast werden verbeteringen van symptomen en totale gezondheidsstatus 
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beoordeeld waarbij gebruik gemaakt werd van respectievelijk de Lung Cancer Symptom Score 
(LCSS) index voor gemiddelde symptoomlast en de EQ-5D visueel analoge schaal (EQ-VAS).  
 
Kenmerken bij aanvang waren gelijk verdeeld tussen de twee groepen. De mediane leeftijd was 63 jaar 
(bereik: 39-85), met 44% ≥65 jaar en 11% ≥75 jaar. De meerderheid van de patiënten was blank (93%) 
en man (76%). 31% had een progressieve ziekte gemeld als beste respons op het meest recente 
voorafgaande behandelregime en 45% kreeg nivolumab binnen 3 maanden na afronden van hun meest 
recente voorafgaande behandelregime. ECOG performance status score bij aanvang was 0 (24%) 
of 1 (76%). 
 
De Kaplan-Meier-curven voor OS zijn weergegeven in figuur 1. 
 
Figuur 1: Kaplan-Meier curven van OS (CA209017)  
 

 
Algehele overleving (OS) (maanden) 

Aantal risicopatiënten 
Nivolumab 3 mg/kg 

135 113 86 69 52 31 15 7 0 
Docetaxel 

137 103 68 45 30 14 7 2 0 
 Nivolumab 3 mg/kg (bijwerkingen: 86/135), mediane en 95%-BI 9,23 (7,33, 13,27) 

 Docetaxel (bijwerkingen: 113/137), mediane en 95%-BI 6,01 (5,13, 7,33) 
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Het waargenomen OS-voordeel kwam overeen met wat was aangetoond in alle subgroepen van 
patiënten. Overlevingsvoordeel werd waargenomen ongeacht of patiënten tumoren hadden die 
beschouwd werden als PD-L1-negatief of PD-L1-positief (tumormembraanexpressieafkappunt 
van 1%, 5% of 10%). De rol van deze biomarker (PD-L1-expressie) is echter nog niet helemaal 
duidelijk. 
 
In onderzoek CA209017 was een beperkt aantal patiënten ≥ 75 jaar (11 in de nivolumabgroep en 18 in 
de docetaxelgroep). Nivolumab liet numeriek minder effect op de OS zien (HR 1,85; 95%-BI: 0,76, 
4,51), PFS (HR= 1,76; 95%-BI: 0,77, 4,05) en ORR (9,1% vs. 16,7%). Door de kleine 
steekproefgrootte, kunnen er op basis van deze gegevens geen definitieve conclusies getrokken 
worden. 
  
Werkzaamheidsresultaten zijn weergegeven in tabel 3. 
 
Table 3: Werkzaamheidsresultaten (CA209017) 

 nivolumab 
(n = 135) 

docetaxel 
(n = 137) 

Overall survival      
 Bijwerkingen 86 (63,7) 113 (82,5) 

Hazard ratio  0,59 
9685%-BI (0,43, 0,81) 
p-waarde 0,0002 

     
 Mediaan (95%-BI) maanden 9,23 (7,33, 13,27) 6,01 (5,13, 7,33) 
 Aantal (95%-BI) bij 12 maanden 42,1 (33,7, 50,3) 23,7 (16,9, 31,1) 
Bevestigde objectieve respons  27 (20,0%) 12 (8,8%) 

(95%-BI) (13,6, 27,7) (4,6, 14,8) 
Odds ratio (95%-BI) 2,64 (1,27, 5,49) 

p-waarde 0,0083 
     

 Complete respons (CR) 1 (0,7%) 0   
 Gedeeltelijke respons (PR) 26 (19,3%) 12  (8,8%) 
 Stabiele ziekte (SD) 39 (28,9%) 47  (34,3%) 
     
Mediane duur van de respons     
  Maanden (bereik) Niet gehaald (2,9 - 20,5+) 8,4 (1,4+ - 15,2+) 
     
Mediane tijd tot respons     
 Maanden (bereik) 2,2 (1,6 - 11,8) 2,1 (1,8 - 9,5) 
Progressie-vrije overleving     
 Bijwerkingen 105 (77,8) 122 (89,1) 

Hazard ratio  0,62  
95%-BI (0,47, 0,81) 

p-waarde < 0,0004 
     
 Mediaan (95%-BI) (maanden) 3,48 (2,14, 4,86) 2,83 (2,10, 3,52) 
 Aantal (95%-BI) bij 12 maanden 20,8 (14,0, 28,4) 6,4 (2,9, 11,8) 

 
Het percentage voor verbetering in ziektegerelateerde symptomen, zoals gemeten door middel van 
LCSS, kwam overeen tussen de nivolumabgroep (18,5%) en de docetaxelgroep (21,2%). De 
gemiddelde EQ-VAS steeg in de tijd voor beide behandelgroepen, waarbij het een betere totale 
gezondheidsstatus aantoonde voor patiënten die onder behandeling bleven. 
 

Onderzoek CA209063 was een eenarmig, open-label-onderzoek uitgevoerd onder 117 patiënten met 
lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig bronchuscarcinoom, subtype 
plaveiselcelcarcinoom, na twee of meer behandelingen; overigens werden dezelfde inclusiecriteria als 
in onderzoek CA209017 toegepast. Nivolumab 3 mg/kg gaf een ORR van 14,5% (95%-BI: 8,7-

Fase 2-onderzoek met 1 groep (CA209063) 
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22,2%), een mediane OS van 8,21 maanden (95%-BI: 6,05-10,9 maanden), en een mediane PFS 
van 1,87 maanden (95%-BI 1,77-3,15 maanden. De PFS werd gemeten met behulp van RECIST versie 
1.1. Het geschatte percentage voor 1-jaars-overleving was 41%. 
 
Veiligheid en werkzaamheid bij oudere patiënten
Er is in het algemeen geen verschil meer in de veiligheid of werkzaamheid gemeld tusssen ouderen 
(≥ 65 jaar) en jongere patiënten (< 65 jaar). Gegevens over patiënten van 75 jaar of ouder zijn te 
beperkt om conclusies te kunnen trekken over deze populatie. 

  

 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft besloten tot uitstel van de verplichting voor de fabrikant 
om de resultaten in te dienen van onderzoek met nivolumab in een of meerdere subgroepen van 
pediatrische patiënten bij de behandeling van maligne vaste tumoren (zie rubriek 4.2 voor informatie 
over pediatrisch gebruik). 

Pediatrische patiënten 

 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 
De farmacokinetiek van nivolumab is lineair in het dosisbereik van 0,1 tot 10 mg/kg. De geometrische 
gemiddelde klaring (clearance, CL), terminale halfwaardetijd, en gemiddelde blootstelling bij steady-
state bij 3 mg/kg iedere 2 weken van nivolumab waren respectievelijk 9,5 ml/u, 26,7 dagen 
en 75,3 µg/ml, gebaseerd op een farmacokinetische populatieanalyse. 
 
De klaring van nivolumab steeg met een hoger lichaamsgewicht. Dosering op basis van 
lichaamsgewicht resulteerde in een vrijwel uniforme dalconcentratie bij steady-state over een grote 
variabiliteit in lichaamsgewicht (34-162 kg).  
 
De metabole route van nivolumab is niet gekarakteriseerd. Van nivolumab wordt verwacht dat het op 
dezelfde wijze als endogeen IgG via katabolische routes wordt afgebroken tot kleine peptiden en 
aminozuren. 
 

 
Speciale patiënten 

Uit een farmacokinetische populatieanalyse bleek dat de klaring van nivolumab niet werd beïnvloed 
door leeftijd, geslacht, ras, tumortype, tumorafmetingen en leverfunctiestoornissen. Hoewel ECOG-
status, glomerulaire filtratiesnelheid (GFS) bij aanvang, albumine, lichaamsgewicht en lichte 
nierfunctiestoornissen een effect hadden op de klaring van nivolumab, was het effect klinisch niet 
betekenisvol. 
 

Het effect van nierfunctiestoornis op de klaring van nivolumab werd beoordeeld bij patiënten met een 
lichte (GFS < 90 en ≥ 60 ml/min/1,73 m2; n = 379), matige (GFS < 60 en ≥ 30 ml/min/1,73 m2; 
n = 179), of ernstige (GFS < 30 en ≥ 15 ml/min/1,73 m2; n = 2) nierfunctiestoornis in vergelijking met 
patiënten met een normale nierfunctie (GFS ≥ 90 ml/min/1,73 m2; n = 342) in de farmacokinetische 
populatieanalyses. Er werden geen klinisch relevante verschillen gevonden tussen patiënten met een 
lichte of matige nierfunctiestoornis en patiënten met een normale nierfunctie voor wat betreft de 
klaring van nivolumab. Gegevens van patiënten met ernstige nierfunctiestoornis zijn te beperkt om 
conclusies te trekken over deze populatie (zie rubriek 4.2).  

Nierfunctiestoornis 

 

Het effect van leverfunctiestoornis op de klaring van nivolumab werd beoordeeld bij patiënten met een 
lichte leverfunctiestoornis (totaal bilirubine 1,0 × tot 1,5 × ULN of ASAT > ULN zoals gedefinieerd 
door de criteria voor leverinsufficiëntie van het National Cancer Institute; n = 92) in vergelijking met 
patiënten met een normale leverfunctie (totaal bilirubine en ASAT ≤ ULN; n = 804) in de 
farmacokinetische populatieanalyses. Er werden geen klinisch relevante verschillen gevonden tussen 
patiënten met een lichte leverfunctiestoornis en patiënten met een normale leverfunctie voor wat 
betreft de klaring van nivolumab. Nivolumab is niet onderzocht bij patiënten met een matige (totaal 

Leverfunctiestoornis 
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bilirubine > 1,5 × tot 3 × ULN en elke ASAT) of ernstige leverfunctiestoornis (totaal 
bilirubine > 3 × ULN en elke ASAT) (zie rubriek 4.2). 
 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 
Van blokkade van PD-L1-signalering is bij zwangerschap in muismodellen aangetoond dat het de 
tolerantie voor de foetus verstoort en verlies van de foetus doet toenemen. De effecten van nivolumab 
op de prenatale en postnatale ontwikkeling werden geëvalueerd bij apen die twee maal per week 
nivolumab kregen vanaf het begin van de organogenese in het eerste trimester tot en met de geboorte, 
bij blootstellingsniveaus die 8 of 35 maal zo hoog zijn dan die waargenomen bij de klinische dosis 
van 3 mg/kg nivolumab (gebaseerd op de AUC). Er was een dosisafhankelijke stijging in het 
foetusverlies en een verhoogde neonatale mortaliteit, die begon in het derde trimester. 
 
De overige nakomelingen van met nivolumab behandelde vrouwtjesapen overleefden tot de geplande 
terminatie, zonder behandelinggerelateerde verschijnselen, veranderingen in de normale ontwikkeling, 
effecten op orgaangewicht of aanzienlijke en microscopische pathologieveranderingen. De resultaten 
voor groei-indices, alsmede teratogene, neurogedrags-, immunologische en klinische pathologie 
parameters gedurende de gehele postnatale periode van 6 maanden waren vergelijkbaar met de 
controlegroep. Echter, gebaseerd op het werkingsmechanisme, kan de foetale blootstelling aan 
nivolumab het risico verhogen op het ontwikkelen van immuungerelateerde stoornissen of wijzigingen 
in de normale immuunrespons. Immuungerelateerde stoornissen zijn gemeld bij PD-1-knockout-
muizen. 
 
Er zijn met nivolumab geen vruchtbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. 
 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
 
Natriumcitraatdihydraat 
Natriumchloride 
Mannitol (E421) 
Pentetinezuur (diethyleentriaminepenta-azijnzuur) 
Polysorbaat 80 
Natriumhydroxide (voor pH-aanpassing) 
Zoutzuur (voor pH-aanpassing) 
Water voor injecties 
 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
 
Bij gebrek aan onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit geneesmiddel niet met andere 
geneesmiddelen gemengd worden. Nivolumab BMS mag niet gelijktijdig via dezelfde intraveneuze 
lijn met andere geneesmiddelen worden geïnfundeerd. 
 
6.3 Houdbaarheid 
 

2 jaar. 
Ongeopende flacon:  

 

Vanuit een microbiologisch standpunt moet het geneesmiddel na opening onmiddellijk worden 
geïnfundeerd of verdund en geïnfundeerd. 

Na openen: 

 
Na bereiden van de infusie
Vanuit een microbiologisch standpunt moet het geneesmiddel onmiddellijk worden gebruikt.  
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Indien niet onmiddellijk gebruikt, zijn chemische en fysische stabiliteit van Nivolumab BMS bij 
gebruik aangetoond gedurende 24 uur bij 2 °C tot 8 °C beschermd tegen licht, waarvan 
maximaal 4 uur bij 20 °C tot 25 °C en bij daglicht (in deze periode van 4 van de in totaal 24 uur moet 
ook de periode van toediening van het geneesmiddel vallen). 
 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 
Bewaren in de koelkast (2 °C-8 °C). 
Niet in de vriezer bewaren. 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. 
 
Voor de bewaarcondities van het geneesmiddel na bereiding van de infusie, zie rubriek 6.3. 
 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 
4 ml concentraat in een injectieflacon van 10 ml (glastype I) met stopper (omhuld butylrubber) en een 
donkerblauwe flip-off-sluiting (aluminium). Verpakkingsgrootte van 1 injectieflacon. 
10 ml concentraat in een injectieflacon van 10 ml (glastype I) met stopper (omhuld butylrubber) en 
een grijze flip-off-sluiting (aluminium). Verpakkingsgrootte van 1 injectieflacon. 
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 
 
De bereiding moet worden uitgevoerd door hiertoe opgeleid personeel in overeenstemming met 
richtlijnen voor goede klinische praktijken, met name met betrekking tot asepsis. 
 

 
Bereiden en toedienen  

De voorgeschreven dosis voor de patiënt wordt aangeduid in mg/kg. Op basis van deze 
voorgeschreven dosis berekent u de totale dosis die moet worden toegediend. Het is mogelijk dat meer 
dan één injectieflacon Nivolumab BMS-concentraat nodig is om de totale dosis aan de patiënt toe te 
dienen. 

Berekening van de dosis: 

 
 De totale dosis nivolumab in mg = het gewicht van de patiënt in kg × de voorgeschreven dosis in 

mg/kg.  
 Het volume Nivolumab BMS-concentraat om de dosis te bereiden (ml) = de totale dosis in mg, 

gedeeld door 10 (de sterkte van het Nivolumab BMS-concentraat is 10 mg/ml).  
 

Zorg dat u aseptisch werkt bij het bereiden van de infusie. De infusie moet worden bereid in een 
laminaire doorstromingskap of een veilige kast met gebruikmaking van standaard 
voorzorgsmaatregelen voor de veilige hantering van intraveneuze middelen. 

Bereiding van de infusie 

 
Nivolumab BMS kan op de volgende manieren worden gebruikt voor intraveneuze toediening: 
 zonder verdunning na overbrenging met gebruikmaking van een daarvoor geschikte steriele spuit 

in een infuuszak; of 
 na verdunning tot concentraties van slechts 1 mg/ml. De uiteindelijke infuusconcentratie moet 

tussen 1 en 10 mg/ml liggen. Nivolumab BMS-concentraat kan worden verdund met:  
 natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor injectie; of 
 50 mg/ml (5%) glucoseoplossing voor injectie.  

 
STAP 1 
 Controleer het Nivolumab BMS-concentraat op deeltjes of verkleuring. De flacon niet schudden. 

Nivolumab BMS-concentraat is een heldere tot licht doorschijnende, kleurloze tot lichtgele 
vloeistof die een gering aantal deeltjes kan bevatten.  
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 Trek de vereiste hoeveelheid Nivolumab BMS-concentraat op met gebruikmaking van een 
daarvoor geschikte steriele spuit.  

 
STAP 2 
 Breng het concentraat over in een steriele, vacuüm glazen fles of infuuszak (PVC of polyolefine).  
 Indien van toepassing, verdunnen met het vereiste volume natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) 

oplossing voor injectie of 50 mg/ml (5%) glucoseoplossing voor injectie. De infusie voorzichtig 
mengen door deze handmatig rond te draaien. Niet schudden. 

 

Nivolumab BMS-infusie mag niet als intraveneuze push of bolusinjectie worden toegediend. 
Toediening: 

Nivolumab BMS-infusie intraveneus toedienen gedurende een periode van 60 minuten. 
Nivolumab BMS-infusie mag niet tegelijkertijd met andere middelen in dezelfde intraveneuze lijn 
worden toegediend. Gebruik een aparte infusielijn voor de infusie. 
 
Gebruik een infusieset en een steriel, niet pyrogeen inlinefilter met lage eiwitbinding (poriegrootte 
van 0,2 μm tot 1,2 μm). 
 
Nivolumab BMS-infusie is compatibel met PVC en polyolefine infuuszakken, glazen flessen, PVC-
infusiesets en inlinefilters met polyethersulfonmembranen met poriegrootten van 0,2 µm tot 1,2 µm. 
 
Na toediening van de dosis nivolumab de lijn spoelen met natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing 
voor injectie of 50 mg/ml (5%) glucoseoplossing voor injectie. 
 

Ongebruikt materiaal van de infusieoplossing niet bewaren voor hergebruik. Al het ongebruikte 
geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften. 

Verwijderen 

 
 
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge UB8 1DH 
Verenigd Koninkrijk 
 
 
8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN  
 
EU/1/15/1026/001-002 
 
 
9. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING//VERLENGING VAN DE 

VERGUNNING 
 
 
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu). Gen
ee

sm
idd

el 
nie

t la
ng

er 
ge

reg
ist

ree
rd

http://www.ema.europa.eu/�


20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE II 
 

A. FABRIKANT VAN DE BIOLOGISCH WERKZAME STOF EN 
FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE 

 
B. VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN LEVERING 

EN GEBRUIK 
 

C. ANDERE VOORWAARDEN EN EISEN DIE DOOR DE HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN MOETEN 
WORDEN NAGEKOMEN 

 
D. VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT EEN 

VEILIG EN DOELTREFFEND GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL 
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A. FABRIKANT VAN DE BIOLOGISCH WERKZAME STOF EN FABRIKANT 
VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE 

 

 
Naam en adres van de fabrikant van de biologisch werkzame stof 

Lonza Biologics, Inc. 
101 International Drive 
Portsmouth, New Hampshire 
03801 
Verenigde Staten 
 

 
Naam en adres van de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte 

Bristol-Myers Squibb S.r.l. 
Loc. Fontana del Ceraso 
03012 Anagni (FR) 
Italië 
 
B. VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN LEVERING EN 

GEBRUIK 
 
Aan beperkt medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel (zie bijlage I: Samenvatting van de 
productkenmerken, rubriek 4.2). 
 
C. ANDERE VOORWAARDEN EN EISEN DIE DOOR DE HOUDER VAN DE 

VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN MOETEN WORDEN 
NAGEKOMEN 

 
• 
 

Periodieke veiligheidsverslagen (PSUR’s) 

De vergunninghouder dient het eerste periodieke veiligheidsverslag voor dit geneesmiddel binnen 6 
maanden na de toekenning van de vergunning in. Vervolgens dient de vergunninghouder voor dit 
geneesmiddel periodieke veiligheidsverslagen in, overeenkomstig de vereisten zoals uiteengezet in de 
lijst van uniale referentiedata en indieningsfrequenties voor periodieke veiligheidsverslagen (EURD-
lijst), waarin voorzien wordt in artikel 107 quater, onder punt 7 van Richtlijn 2001/83/EG. Deze lijst is 
gepubliceerd op het Europese webportaal voor geneesmiddelen.  
 
D.  VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT EEN VEILIG EN 

DOELTREFFEND GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL 
 
• 
 

Risk Management Plan (RMP- risicobeheerplan) 

De vergunninghouder voert de noodzakelijke onderzoeken en maatregelen uit ten behoeve van de 
geneesmiddelenbewaking, zoals uitgewerkt in het overeengekomen RMP en weergegeven in 
module 1.8.2 van de handelsvergunning, en in eventuele daaropvolgende overeengekomen RMP-
updates.  
 
Een RMP-update wordt ingediend: 

• op verzoek van het Europees Geneesmiddelenbureau; 
• steeds wanneer het risicomanagementsysteem gewijzigd wordt, met name als gevolg van het 

beschikbaar komen van nieuwe informatie die kan leiden tot een belangrijke wijziging van de 
bestaande verhouding tussen de voordelen en risico’s of nadat een belangrijke mijlpaal (voor 
geneesmiddelenbewaking of voor beperking van de risico’s tot een minimum) is bereikt. 

 
Mocht het tijdstip van indiening van een periodiek veiligheidsverslag en indiening van de RMP-update 
samenvallen, dan kunnen beide gelijktijdig worden ingediend. 
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• Extra risicobeperkende maatregelen 
 
Voorafgaand aan de lancering van Nivolumab BMS in alle lidstaten, moet de vergunninghouder 
samen met de nationale bevoegde autoriteiten overeenstemming bereiken over de inhoud en opmaak 
van het educatief programma, waaronder het gebruikte medium voor communicatie, de wijze van 
distributie en alle andere aspecten van het programma. 
Het educatief programma is bedoeld om het bewustzijn te vergroten ten aanzien van de mogelijke, 
door het immuunsysteem opgewekte, bijwerkingen die geassocieerd zijn met het gebruik van 
Nivolumab BMS, hoe deze moeten worden behandeld en hoe ervoor te zorgen dat dat patiënten en hun 
hulpverleners op de hoogte zijn van de klachten en symptomen die van belang zijn bij het vroeg 
herkennen van deze bijwerkingen. 
De vergunninghouder zal ervoor zorgen dan in ieder lidstaat waar Nivolumab BMS op de markt is, 
alle medisch beroepsbeoefenaren en patiënten/hulpverleners waarvan verwacht wordt dat zij 
Nivolumab BMS voorschrijven en gebruiken, toegang hebben tot het volgende 
voorlichtingsmateriaal/het volgende voorlichtingsmateriaal ontvangen: 
 

• 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 of 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 Nivolumab BMS 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 Nivolumab BMS  
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• Verplichting tot het nemen van maatregelen na toekenning van de handelsvergunning 
 
De vergunninghouder neemt onderstaande maatregelen, binnen het gestelde tijdschema: 
 
Beschrijving Uiterste datum 

1. Post-authorisation efficacy study (PAES): De vergunninghouder moet 
geüpdate OS-gegevens indienen voor onderzoek CA209017: a Phase 3, 
randomized study of nivolumab vs docetaxel in subjects with advanced or 
metastatic squamous NSCLC who have experienced disease progression 
during or after one prior platinum doublet-based chemotherapy regimen. 

Geüpdate data moet 
worden ingediend 
voor 
31 december 2015 

2. Het belang van biomarkers om de werkzaamheid van nivolumab te 
voorspellen moet verder worden onderzocht, in het bijzonder: 

1. door het onderzoek voort te zetten naar het optimale afkappunt voor 
PD-L1 positiviteit op basis de huidige onderzoeksmethode om het 
belang ervan als voorspeller voor de werkzaamheid van nivolumab te 
verduidelijken.Deze analyses zullen worden uitgevoerd in 
onderzoeken CA209037 en CA209066 bij patiënten met gevorderd 
melanoom. 

2. door het verder onderzoeken van de waarde van biomarkers anders 
dan PD-L1 expressiestatus op de celmembranen van de tumor door 
IHC (bijv. andere methoden / beoordelingen en daarbij behorende 
afkappunten die gevoeliger en specifieker zouden kunnen zijn in het 
voorspellen van respons op de behandeling op basis van PD-L1, PD-
L2, tumorinfiltrerende lymfocyten met het meten van CD8+T 
dichtheid, RNA-signature, etc.) als voorspellers van de werkzaamheid 
van nivolumab. Deze additionele biomarkeranalyses vinden plaats 
binnen de setting van onderzoek CA209-038 en onderzoek CA209-
066.  

3. door, na goedkeuring, het verder onderzoeken van het verband tussen 
PDL-1-en PDL-2-expressie in fase 1 (CA209009, CA209038 en 
CA209064). 

4. door het verder onderzoeken van analyses om verband te leggen 
tussen PDL-1 en PDL-2 expressie in onderzoek CA209-066. 

5. door, na goedkeuring, het verder onderzoeken van de mogelijke 
verandering in PD-L1-status van de tumor tijdens behandeling en/of 
tumorprogressie in onderzoeken CA209-009, CA209-038 en CA209-
064. 
 

30 september 2015 
 
 
 
 
 
30 september 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 maart 2017 
 
 
31 december 2017 
 
30 september 2017 
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BIJLAGE III 
 

ETIKETTERING EN BIJSLUITER  
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A. ETIKETTERING 
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GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD 
 
 OMDOOS  
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Nivolumab BMS 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie 
nivolumab 
 
 
2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN) 
 
Elke ml concentraat bevat 10 mg nivolumab. 
Elke injectieflacon van 4 ml bevat 40 mg nivolumab. 
Elke injectieflacon van 10 ml bevat 100 mg nivolumab. 
 
 
3. LIJST VAN HULPSTOFFEN 
 
Hulpstoffen: natriumcitraatdihydraat, natriumchloride, mannitol (E421), pentetinezuur, 
polysorbaat 80, natriumhydroxide, zoutzuur, water voor injecties  
 
Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie.  
 
 
4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD 
 
Concentraat voor oplossing voor infusie. 
 
40 mg/4 ml 
100 mg/10 ml 
 
1 injectieflacon 
 
 
5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN) 
 
Lees voor het gebruik de bijsluiter. 
Intraveneus gebruik. 
 
 
6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET 
ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN 
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
 
7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG 
 
Voor eenmalig gebruik 
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8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM 
 
EXP 
 
 
9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING 
 
Bewaren in de koelkast. 
Niet in de vriezer bewaren. 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. 
 
 
10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN 
NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN 
(INDIEN VAN TOEPASSING) 
 
 
 
11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN 
 
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 
Uxbridge Business Park  
Sanderson Road 
Uxbridge UB8 1DH  
Verenigd Koninkrijk 
 
 
12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN  
 
EU/1/15/1026/001 40 mg injectieflacon 
EU/1/15/1026/002 100 mg injectieflacon 
 
 
13. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING 
 
 
 
15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
 
 
 
16. INFORMATIE IN BRAILLE 
 
Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar 
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GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN 
WORDEN VERMELD 
 
ETIKET OP DE INJECTIEFLACON 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN) 
 
Nivolumab BMS 10 mg/ml steriel concentraat 
nivolumab 
i.v. gebruik 
 
 
2. WIJZE VAN TOEDIENING 
 
Lees voor het gebruik de bijsluiter. 
 
 
3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM 
 
EXP 
 
 
4. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID 
 
40 mg/4 ml 
100 mg/10 ml 
 
 
6. OVERIGE 
 
Voor eenmalig gebruik. 
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B. BIJSLUITER 
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Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker 
 

Nivolumab BMS 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie 
nivolumab 

 
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. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen. 
 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke 
informatie in voor u. 
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.  
- Het is belangrijk dat u de Waarschuwingskaart voor patiënten bij u draagt tijdens uw behandeling. 
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts. 
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet 

in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts. 
 
Inhoud van deze bijsluiter 
 
1. Wat is Nivolumab BMS en waarvoor wordt dit middel gebruikt?  
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
3. Hoe gebruikt u dit middel? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u dit middel? 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
 
1. Wat is Nivolumab BMS en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
 
Nivolumab BMS is een geneesmiddel om gevorderd niet-kleincellig bronchuscarcinoom (een vorm 
van longkanker) te behandelen bij volwassenen. Het bevat het werkzame bestanddeel nivolumab, wat 
een monoklonaal antilichaam is, een soort eiwit gemaakt om specifieke stoffen in het lichaam te 
herkennen en zich daaraan te binden.  
 
Nivolumab bindt zich specifiek aan een doeleiwit dat 'geprogrammeerde celdood-1- receptor' 
(programmed death-1 receptor, PD-1) genoemd wordt en die de activiteit kan uitschakelen van T-
cellen (een type witte bloedcel die onderdeel uitmaakt van het immuunsysteem, de natuurlijke afweer 
van het lichaam). Door te binden aan PD-1, blokkeert nivolumab de werking ervan en voorkomt het 
dat uw T-cellen worden uitgeschakeld. Dit helpt om hun activiteit tegen de longkankercellen te 
verhogen. 
 
 
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
 U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in 

rubriek 6 “Inhoud van de verpakking en overige informatie”. Neem bij twijfel contact op met 
uw arts. 

 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt. Nivolumab BMS kan het volgende 
veroorzaken: 
 Problemen met uw longen, zoals ademhalingsproblemen of hoesten. Dit kunnen verschijnselen 

zijn van ontsteking van de longen (pneumonitis of interstitiële longziekte). 
 Diarree (waterige, dunne of zachte ontlasting) of symptomen van ontsteking van de darmen 

(colitis), zoals buikpijn en slijm of bloed in de ontlasting. 
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 Ontstekingen van de lever (hepatitis). Klachten en symptomen van hepatitis zijn bijvoorbeeld 
afwijkingen in leverfunctietests, geel worden van ogen of huid (geelzucht), pijn aan de 
rechterkant van uw maagstreek of vermoeidheid. 

 Ontsteking of problemen met uw nieren. Klachten en symptomen zijn bijvoorbeeld 
afwijkingen in nierfunctietesten of minder urine produceren.  

 Problemen met uw hormoonproducerende klieren (waaronder de hypofyse, schildklier en de 
bijnieren) die invloed kunnen hebben op de werking van deze klieren. Klachten en symptomen 
die aangeven dat uw klieren niet goed werken zijn bijvoorbeeld vermoeidheid (extreme 
moeheid), gewichtsverandering of hoofdpijn en verstoord gezichtsvermogen. 

 Diabetes (symptomen zijn onder andere buitensporige dorst, toename in hoeveelheid urine, 
toename van eetlust met gewichtsverlies, vermoeidheid, sufheid, zwak zijn, depressief zijn, snel 
geïrriteerd zijn en zich over het algemeen niet lekker voelen) of diabetische ketoacidose (zuur 
in het bloed veroorzaakt door diabetes). 

 Ontsteking van de huid die uitslag en jeuk kan veroorzaken. 
 
Als u een of meer van deze klachten of symptomen ervaart of als deze erger worden, vertel dit dan 
onmiddellijk aan uw arts. Probeer uw symptomen niet op eigen houtje met andere 
geneesmiddelen te behandelen. Uw arts kan: 
 u andere geneesmiddelen geven om complicaties te voorkomen en uw symptomen te 

verminderen; 
 u de volgende dosis Nivolumab BMS niet geven; 
 of uw behandeling met Nivolumab BMS helemaal stoppen. 
U moet weten dat deze klachten en symptomen soms vertraagd optreden en zich weken of maanden 
na uw laatste dosis kunnen ontwikkelen. Voorafgaand aan de behandeling controleert uw arts uw 
algemene gezondheid.Er worden tijdens uw behandeling ook bloedonderzoeken uitgevoerd. 
 
Neem contact op met uw arts of verpleegkundige voordat u Nivolumab BMS krijgt, als: 
 u is verteld dat de kanker is uitgezaaid naar uw hersenen 
 u een auto-immuunziekte heeft (een aandoening waarbij het lichaam zijn eigen cellen aanvalt); 
 u in het verleden een ontsteking van de longen heeft gehad; 
 u geneesmiddelen heeft gebruikt om uw immuunsysteem te onderdrukken 
 
Kinderen en jongeren tot 18 jaar 
Nivolumab BMS mag niet worden gebruikt bij kinderen en adolescenten onder de 18 jaar. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
 
Voordat u Nivolumab BMS krijgt, vertel het dan uw arts als u geneesmiddelen gebruikt die uw 
immuunsysteem kunnen onderdrukken, zoals corticosteroïden, omdat deze geneesmiddelen het effect 
van Nivolumab BMS kunnen beïnvloeden.Zodra u al behandeld wordt met Nivolumab BMS, kan uw 
arts u soms corticosteroïden geven om mogelijke bijwerkingen te behandelen. Dit zal de werking van 
het geneesmiddel niet beïnvloeden. 
 
Gebruikt u naast Nivolumab BMS nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of 
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat 
dan aan uw arts. Gebruik tijdens uw behandeling geen andere geneesmiddelen zonder dit eerst met 
uw arts te bespreken. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
 
Gebruik Nivolumab BMS niet als u zwanger bent, tenzij uw arts het specifiek aanbeveelt. De 
effecten van Nivolumab BMS bij zwangere vrouwen zijn niet bekend, maar het is mogelijk dat de 
werkzame stof, nivolumab, schadelijk is voor een ongeboren kind. 
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 U moet effectieve anticonceptie gebruiken tijdens uw behandeling met Nivolumab BMS en 
gedurende minstens 5 maanden na de laatste dosering Nivolumab BMS als u een vrouw bent die 
zwanger kan worden. 

 Vertel het uw arts als u zwanger wordt terwijl u Nivolumab BMS gebruikt. 
 
Het is niet bekend of nivolumab in de moedermelk terechtkomt. Risico voor zuigelingen die 
borstvoeding krijgen, kan niet worden uitgesloten. Vraag uw arts of u tijdens of na behandeling met 
Nivolumab BMS borstvoeding mag geven. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Het is onwaarschijnlijk dat nivolumab invloed heeft op uw rijvaardigheid en uw vermogen om 
machines te bedienen; wees echter voorzichtig bij het verrichten van deze activiteiten tot u er zeker 
van bent dat nivolumab geen negatief effect op u heeft. 
 
Nivolumab BMS bevat natrium 
Vertel het uw arts voordat u Nivolumab BMS toegediend krijgt als u een natriumarm (zoutarm) dieet 
gebruikt.Dit middel bevat 2,5 mg natrium per ml concentraat. 
 
U vindt deze informatie ook in de Waarschuwingskaart voor patiënten die u van uw arts heeft 
gekregen. Het is belangrijk dat u deze Waarschuwingskaart bewaart en laat zien aan uw partner en/of 
zorgverleners. 
 
 
3. Hoe gebruikt u dit middel? 
 
Hoeveel Nivolumab BMS wordt toegediend? 
De hoeveelheid Nivolumab BMS die u wordt toegediend, wordt berekend op basis van uw 
lichaamsgewicht. De aanbevolen dosis is 3 mg nivolumab per kilogram van uw lichaamsgewicht. 
Afhankelijk van uw dosis zal de juiste hoeveelheid Nivolumab BMS worden verdund met 
natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor injectie of glucose 50 mg/ml (5%) oplossing voor 
injectie. Er kan meer dan één flacon Nivolumab BMS nodig zijn om de vereiste dosis te verkrijgen. 
 
Hoe wordt Nivolumab BMS toegediend? 
U wordt met Nivolumab BMS behandeld in een ziekenhuis of kliniek, onder toezicht van een ervaren 
arts. 
 
Nivolumab BMS wordt u toegediend als infusie (een infuus) in een ader (intraveneus) 
gedurende 60 minuten, elke 2 weken. Uw arts blijft u Nivolumab BMS geven zo lang u er baat bij 
heeft of tot u de behandeling niet meer verdraagt. 
 
Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 
Het is zeer belangrijk voor u om u te houden aan alle afspraken voor het toegediend krijgen van 
Nivolumab BMS. Vraag uw arts wanneer u uw volgende dosis moet plannen als u een afspraak mist. 
 
Als u stopt met het gebruik van dit middel 
Stoppen met uw behandeling stopt mogelijk het effect van het geneesmiddel. Stop niet met de 
behandeling met Nivolumab BMS tenzij u dit met uw arts heeft besproken. 
 
Heeft u nog andere vragen over uw behandeling of over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan 
contact op met uw arts. 
 
 
4. Mogelijke bijwerkingen 
 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken. Uw arts bespreekt deze met u en legt uit wat de risico's en voordelen van uw 
behandeling zijn. 
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Wees alert op belangrijke symptomen van ontstekingen. Nivolumab BMS werkt op uw 
immuunsysteem en kan in delen van uw lichaam ontstekingen veroorzaken. Ontstekingen kunnen 
leiden tot ernstige schade aan uw lichaam en sommige ontstekingen kunnen levensbedreigend zijn en 
moeten worden behandeld of de behandeling met nivolumab moet worden gestopt.  
  
De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij klinische onderzoeken met nivolumab: 
 
Zeer vaak (kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 mensen) 
 Verminderde eetlust 
 Misselijkheid 
 Zich moe of zwak voelen 
 
Vaak (kunnen optreden bij 1 op de 10 mensen) 
 Te traag werkende schildklier, wat vermoeidheid of gewichtstoename kan veroorzaken 
 Ontsteking van de zenuwen, wat een doof gevoel, zwakte, tinteling of een brandende pijn van de 

armen en benen, hoofdpijn, duizeligheid veroorzaakt 
 Ontsteking van de longen (pneumonitis), gekenmerkt door hoesten en ademhalingsproblemen, 

kortademigheid (dyspneu), hoesten 
 Diarree (waterige, dunne of zachte ontlasting), ontstekingen in de mond en koortsblaasjes 

(stomatitis), braken, maagpijn, constipatie, droge mond 
 Huiduitslag, jeuk 
 Pijn in de spieren, botten en gewrichten 
 Koorts, oedeem (zwelling) 
 
Soms (kunnen optreden bij 1 op de 100 mensen) 
 Bronchitis, infecties van de bovenste luchtwegen 
 Een ziekte die ontsteking of vergroting van een lymfeklier veroorzaakt (lymfadenitis/ziekte van 

Kikuchi) 
 Allergische reactie, reacties die gerelateerd zijn aan de toediening van het geneesmiddel 
 Niet goed functionerende bijnieren, ontsteking van de schildklier  
 Een aandoening waarbij de spieren zwak en snel vermoeid raken (myastheen syndroom), schade 

aan de zenuwen in verschillende delen van het lichaam, wat kan leiden tot een verminderd 
gevoel of van invloed kan zijn op de beweging 

 Snelle hartslag 
 Ontsteking van de bloedvaten 
 Vloeistof in de longen 
 Onsteking van de darmen (colitis), zweren in de dunne darmen 
 Netelroos (jeukende uitslag met bultjes)  
 Ontsteking van spieren wat pijn of stijfheid kan veroorzaken 
 Nierziekte, nierfalen 
 
Als u een of meer van de bovengenoemde bijwerkingen krijgt, vertel dit dan onmiddellijk aan uw 
arts. Probeer uw symptomen niet op eigen initiatief met andere geneesmiddelen te behandelen. 
 
Veranderingen in testresultaten 
Nivolumab BMS kan veranderingen veroorzaken in de resultaten van door uw arts uitgevoerde tests. 
Deze bestaan uit: 
 Een verminderd aantal rode bloedcellen (die zuurstof dragen), witte bloedcellen (die belangrijk 

zijn bij het bestrijden van infecties) of bloedplaatjes (cellen die het bloed helpen stollen). 
 Afwijkende uitslagen van leverfunctietests (verhoogde hoeveelheden van de leverenzymen 

aspartaataminotransferase, alanineaminotransferase of alkalische fosfatase in uw bloed, hogere 
spiegels van bilirubine in uw bloed) 

 Afwijkende uitslagen van nierfunctietests (verhoogde hoeveelheden creatinine in uw bloed) 
 Afwijkende calcium-, kalium-, magnesium- of natriumspiegels in uw bloed 
 Een verhoogd niveau van het enzym dat vetten afbreekt en van het enzym dat zetmeel afbreekt 
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Het melden van bijwerkingen 
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke 
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het 
nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons 
helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. 
 
 
5. Hoe bewaart u dit middel? 
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en 
het etiket op de flacon na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de 
uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Bewaren in de koelkast (2 °C tot 8 °C). 
Niet in de vriezer bewaren. 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. 
 
Ongebruikt materiaal van de infusieoplossing niet bewaren voor hergebruik. Al het ongebruikte 
geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften. 
 
 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
Welke stoffen zitten er in dit middel?  
 De werkzame stof in dit middel is nivolumab. 

Elke ml concentraat voor oplossing voor infusie bevat 10 mg nivolumab. 
Elke flacon bevat hetzij 40 mg (in 4 ml) hetzij 100 mg (in 10 ml) nivolumab. 

 De andere hulpstoffen in dit middel zijn: natriumcitraatdihydraat, natriumchloride (zie 
rubriek 2 “Nivolumab BMS bevat natrium”), mannitol (E421), pentetinezuur, polysorbaat 80, 
natriumhydroxide, zoutzuur, water voor injecties. 

 
Hoe ziet Nivolumab BMS eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Nivolumab BMS concentraat voor oplossing voor infusie (steriel concentraat) is een heldere tot licht 
doorschijnende, kleurloze tot lichtgele vloeistof voor intraveneuze infusie die een gering aantal lichte 
deeltjes kan bevatten. 
 
Het is verkrijgbaar in verpakkingen met hetzij 1 flacon van 4 ml hetzij 1 flacon van 10 ml. 
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge UB8 1DH 
Verenigd Koninkrijk 
 
Fabrikant 
Bristol-Myers Squibb S.r.l. 
Loc. Fontana del Ceraso 
03012 Anagni (FR) 
Italië 
 
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale 
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen: 

Gen
ee

sm
idd

el 
nie

t la
ng

er 
ge

reg
ist

ree
rd

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc�


35 

 
Belgique/België/Belgien 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 
 

Lietuva 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. 
Tel: + 370 5 2790 762 
 

България 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. 
Teл.: + 359 800 12 400 
 

Luxembourg/Luxemburg 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 
 

Česká republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 420 221 016 111 
 

Magyarország 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. 
Tel.: + 36 1 301 9700 
 

Danmark 
Bristol-Myers Squibb 
Tlf: + 45 45 93 05 06 
 

Malta 
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Tel: + 39 06 50 39 61 
 

Deutschland 
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA 
Tel: + 49 89 121 42-0 
 

Nederland 
Bristol-Myers Squibb B.V. 
Tel: + 31 (0)30 300 2222 
 

Eesti 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. 
Tel: + 372 6827 400 
 

Norge 
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd 
Tlf: + 47 67 55 53 50 
 

Ελλάδα 
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 
Τηλ: + 30 210 6074300 
 

Österreich 
Bristol-Myers Squibb GesmbH 
Tel: + 43 1 60 14 30 
 

España 
BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A. 
Tel: + 34 91 456 53 00 
 

Polska 
BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O. 
Tel.: + 48 22 5796666 
 

France 
Bristol-Myers Squibb SARL 
Tél: + 33 (0)810 410 500 
 

Portugal 
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, 
S.A. 
Tel: + 351 21 440 70 00 
 

Hrvatska 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
TEL: +385 (1) 6311-833 
 

România 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. 
Tel: + 40 (0)21 272 16 00 
 

Ireland 
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 353 (1 800) 749 749 
 

Slovenija 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 386 1 236 47 00 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 59298411 
 

Italia 
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Tel: + 39 06 50 39 61 
 

Suomi/Finland 
Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab 
Puh/Tel: + 358 9 251 21 230 
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Κύπρος 
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 
Τηλ: + 357 800 92666 
 

Sverige 
Bristol-Myers Squibb AB 
Tel: + 46 8 704 71 00 
 

Latvija 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. 
Tel: + 371 67 50 21 85 

United Kingdom 
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 44 (0800) 731 1736 
 

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 
 
Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu). 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg: 
 

 
Bereiding en toediening van Nivolumab BMS 

De bereiding moet worden uitgevoerd door hiertoe opgeleid personeel in overeenstemming met 
richtlijnen voor goede klinische praktijken, met name met betrekking tot asepsis. 
 
Berekening van de dosis 
De voorgeschreven dosis voor de patiënt wordt aangeduid in mg/kg. Op basis van deze 
voorgeschreven dosis berekent u de totale dosis die moet worden toegediend. Het is mogelijk dat meer 
dan één injectieflacon Nivolumab BMS-concentraat nodig is om de totale dosis aan de patiënt toe te 
dienen. 
 
 De totale dosis nivolumab in mg = het gewicht van de patiënt in kg × de voorgeschreven dosis 

in mg/kg.  
 Het volume Nivolumab BMS-concentraat om de dosis te bereiden (ml) = de totale dosis in 

mg, gedeeld door 10 (de sterkte van het Nivolumab BMS-concentraat is 10 mg/ml).  
 
Bereiding van de infusie 
Zorg dat u aseptisch werkt bij het bereiden van de infusie. De infusie moet worden bereid in een 
laminaire doorstromingskap of een veilige kast met gebruikmaking van standaard 
voorzorgsmaatregelen voor de veilige hantering van intraveneuze middelen. 
 
Nivolumab BMS kan op de volgende manieren worden gebruikt voor intraveneuze toediening: 
 zonder verdunning, na overbrenging in een infuuszak met gebruikmaking van een daarvoor 

geschikte steriele spuit; 
of 

 na verdunning tot concentraties van slechts 1 mg/ml. De uiteindelijke infuusconcentratie moet 
tussen 1 en 10 mg/ml liggen. Nivolumab BMS-concentraat kan worden verdund met:  

 natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor injectie; of 
 50 mg/ml (5%) glucoseoplossing voor injectie.  

 
STAP 1 
 Controleer het Nivolumab BMS-concentraat op deeltjes of verkleuring. De flacon niet 

schudden. Nivolumab BMS-concentraat is een heldere tot licht doorschijnende, kleurloze tot 
lichtgele vloeistof die een gering aantal lichte deeltjes kan bevatten.  

 Trek de vereiste hoeveelheid Nivolumab BMS-concentraat op met gebruikmaking van een 
daarvoor geschikte steriele spuit.  
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STAP 2 
 Breng het concentraat over in een steriele, vacuüm glazen fles of infuuszak (PVC of 

polyolefine).  
 Indien van toepassing, verdunnen met het vereiste volume natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) 

oplossing voor injectie of 50 mg/ml (5%) glucoseoplossing voor injectie. De infusie voorzichtig 
mengen door deze handmatig rond te draaien. Niet schudden. 

 
Toediening 
Nivolumab BMS-infusie mag niet als intraveneuze push- of bolusinjectie worden toegediend. 
Nivolumab BMS-infusie intraveneus toedienen gedurende een periode van 60 minuten. 
 
Nivolumab BMS-infusie mag niet tegelijkertijd met andere middelen in dezelfde intraveneuze lijn 
worden toegediend. Gebruik een aparte infusielijn voor de infusie. 
 
Gebruik een infusieset en een steriel, niet-pyrogeen inlinefilter met lage eiwitbinding (poriegrootte 
van 0,2 μm tot 1,2 μm). 
 
Nivolumab BMS-infusie is compatibel met: 
 PVC-infuuszakken 
 polyolefine infuuszakken 
 glazen flessen 
 PVC-infusiesets 
 inlinefilters met polyethersulfonmembranen met poriegrootten van 0,2 µm tot 1,2 µm. 
 
Na toediening van de dosis de lijn spoelen met natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor 
injectie of 50 mg/ml (5%) glucoseoplossing voor injectie. 
 
Bewaarcondities en houdbaarheid 

Nivolumab BMS moet worden bewaard in de koelkast (2 °C tot 8 °C). De flacons moeten worden 
bewaard in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Nivolumab BMS mag niet in 
de vriezer worden bewaard. 

Ongeopende flacon 

 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en 
op het etiket op de flacon na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is 
de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 

De toediening van de Nivolumab BMS-infusie moet binnen 24 uur na bereiding worden voltooid. 
Indien niet onmiddellijk gebruikt, kan de oplossing gedurende maximaal 24 uur in de koelkast bij 2 °C 
tot 8 °C en beschermd tegen licht worden bewaard (maximaal 4 van deze 24 uur mag bij 
kamertemperatuur [20 °C tot 25 °C] en bij daglicht zijn). Andere bewaartijd tijdens gebruik en de 
omstandigheden waaronder dit gebeurt, zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

Nivolumab BMS-infusie 

 
Verwijderen 
Ongebruikt materiaal van de infusieoplossing niet bewaren voor hergebruik. Al het ongebruikte 
geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften. 
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