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Jemperli (dostarlimab) 
Een overzicht van Jemperli en waarom het is geregistreerd in de EU 

Wat is Jemperli en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Jemperli is een geneesmiddel tegen kanker voor de behandeling van bepaalde vormen van 
baarmoederkanker die gevorderd zijn of zijn teruggekomen en die verergerd zijn ondanks behandeling 
met een geneesmiddel tegen kanker op basis van platina. 

Jemperli is bedoeld voor de behandeling van baarmoederkanker waarbij de kankercellen genetische 
afwijkingen hebben (genaamd mismatch reparatiedeficiënt en microsatellietinstabiliteit-hoog) die 
voorkomen dat ze fouten corrigeren die tijdens de celdeling optreden. 

Jemperli bevat de werkzame stof dostarlimab. 

Hoe wordt Jemperli gebruikt? 

Behandeling met Jemperli moet worden gestart door en plaatsvinden onder toezicht van een ervaren 
oncoloog. Dit geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. 

Jemperli wordt toegediend via infusie (indruppeling) in een ader gedurende 30 minuten. De dosis is 
eenmaal per drie weken 500 mg voor de eerste vier doses en daarna elke zes weken 1 000 mg. De 
behandeling kan worden voortgezet zolang Jemperli werkzaam blijft. De arts kan de behandeling met 
Jemperli onderbreken of permanent stoppen als zich bepaalde bijwerkingen voordoen. 

Raadpleeg de bijsluiter of neem contact op met uw arts of apotheker voor meer informatie over het 
gebruik van Jemperli. 

Hoe werkt Jemperli? 

De werkzame stof in Jemperli, dostarlimab, is een monoklonaal antilichaam. Het is een eiwit dat is 
ontworpen om een receptor (doelwit) genaamd PD-1 te blokkeren, die zich op bepaalde cellen van het 
immuunsysteem (het natuurlijk afweersysteem van het lichaam) bevindt. Sommige vormen van 
kanker kunnen eiwitten (PD-L1 en PD-L2) aanmaken die samen met PD-1 de activiteit van de 
immuuncellen uitschakelen, waardoor die de kanker niet meer kunnen aanvallen. Door PD-1 te 
blokkeren, zorgt dostarlimab ervoor dat de kanker deze immuuncellen niet langer uitschakelt, zodat 
het immuunsysteem beter in staat is de kankercellen te vernietigen. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Welke voordelen bleek Jemperli tijdens de studies te hebben? 

Jemperli bleek werkzaam te zijn in een studie onder 108 vrouwen met baarmoederkanker die 
gevorderd was of was teruggekomen en die verergerd was ondanks behandeling met een 
geneesmiddel tegen kanker op basis van platina. Het betrof vormen van kanker met de genetische 
afwijkingen mismatch reparatiedeficiënt en microsatellietinstabiliteit-hoog. Bij een follow-up na 
minstens 24 weken was de kanker geslonken of werd deze niet meer aangetroffen bij 43,5 % van de 
vrouwen die Jemperli kregen toegediend. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Jemperli in? 

De meest voorkomende bijwerkingen van Jemperli (die bij meer dan 1 op de 10 personen kunnen 
optreden) zijn anemie (lage aantallen rode bloedcellen), misselijkheid, diarree, braken, gewrichtspijn, 
jeuk, huiduitslag, koorts en hypothyreoïdie (lage aantallen schildklierhormonen). De ernstigste 
bijwerkingen houden verband met de effecten van het geneesmiddel op het immuunsysteem, zoals 
ontsteking in verschillende organen en weefsels van het lichaam, huiduitslag en reacties op de infusie. 

Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle bijwerkingen van en beperkende voorwaarden 
voor Jemperli. 

Waarom is Jemperli geregistreerd in de EU? 

Baarmoederkanker die na behandeling is teruggekomen, is moeilijk te behandelen met 
geneesmiddelen tegen kanker. Het Europees Geneesmiddelenbureau was van oordeel dat het gunstige 
effect van Jemperli op baarmoederkanker langer lijken te duren dan bij andere in de EU beschikbare 
behandelingen. Als dit wordt bevestigd, zullen vrouwen die met Jemperli worden behandeld 
waarschijnlijk langer in leven blijven dan degenen die andere behandelingen ondergaan. De 
bijwerkingen van Jemperli komen overeen met de manier waarop het geneesmiddel werkt en zijn 
aanvaardbaar. 

Het Geneesmiddelenbureau heeft daarom geconcludeerd dat de voordelen van Jemperli groter zijn dan 
de risico’s en dat dit middel geregistreerd kan worden voor gebruik in de EU. 

Aan Jemperli is ‘voorwaardelijke registratie’ verleend. Dit betekent dat er meer informatie over het 
geneesmiddel zal volgen, die door het bedrijf moet worden verstrekt. Het Geneesmiddelenbureau zal 
jaarlijks eventueel nieuw beschikbare informatie beoordelen en deze samenvatting zo nodig laten 
bijwerken. 

Welke informatie wordt nog verwacht voor Jemperli? 

Aangezien aan Jemperli voorwaardelijke registratie is verleend, zal het bedrijf dat Jemperli in de 
handel brengt gegevens verstrekken van een lopende studie naar de werkzaamheid van het 
geneesmiddel, waarbij patiënten gedurende ten minste twaalf maanden worden gevolgd. Het bedrijf 
zal ook gegevens verstrekken van een studie onder patiënten met baarmoederkanker die gevorderd is 
of is teruggekomen en die nog niet behandeld is met andere geneesmiddelen tegen kanker. In de 
studie zal behandeling met Jemperli in combinatie met andere kankergeneesmiddelen worden 
vergeleken met behandeling met alleen deze andere geneesmiddelen tegen kanker. 
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Welke maatregelen worden er genomen om een veilig en doeltreffend 
gebruik van Jemperli te waarborgen? 

Het bedrijf dat Jemperli op de markt brengt, zal een patiëntenkaart verstrekken met informatie over de 
tekenen en symptomen die wijzen op bijwerkingen van het geneesmiddel op het immuunsysteem en 
met de oproep onmiddellijk medische hulp in te roepen als deze bijwerkingen optreden. 

Aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen die professionele zorgverleners en patiënten in acht moeten 
nemen voor een veilig en doeltreffend gebruik van Jemperli zijn ook opgenomen in de samenvatting 
van de productkenmerken en de bijsluiter. 

Zoals voor alle geneesmiddelen worden gegevens over het gebruik van Jemperli continu gevolgd. 
Bijwerkingen waargenomen voor Jemperli worden nauwkeurig geëvalueerd en zo nodig worden 
maatregelen getroffen om patiënten te beschermen. 

Overige informatie over Jemperli 

Meer informatie over Jemperli is te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/jemperli. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/jemperli
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