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Polivy (polatuzumab vedotin) 
Een overzicht van Polivy en waarom het is geregistreerd in de EU 

Wat is Polivy en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Polivy is een geneesmiddel tegen kanker dat wordt gebruikt voor het behandelen van volwassenen met 
diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) bij wie de kanker is teruggekomen of niet meer reageert op 
andere behandelingen en die geen beenmergtransplantatie kunnen ondergaan. 

Het middel wordt gebruikt in combinatie met twee andere geneesmiddelen, bendamustine en rituximab. 

DLBCL is zeldzaam, en Polivy werd op 16 april 2018 aangewezen als ‘weesgeneesmiddel’ (een 
geneesmiddel voor zeldzame aandoeningen). Meer informatie over de aanwijzing als 
weesgeneesmiddel kan hier worden gevonden: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-
designations/eu3182013. 

Polivy bevat de werkzame stof polatuzumab vedotin. 

Hoe wordt Polivy gebruikt? 

Polivy is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar en de behandeling moet worden gegeven onder 
toezicht van een zorgverlener die ervaring heeft met de diagnose en behandeling van kanker. 

Polivy is bedoeld voor infusie (indruppeling) in een ader gedurende 90 minuten. Het middel wordt in 21 
dagen durende cycli toegediend in combinatie met rituximab en bendamustine. De dosis Polivy hangt 
af van het lichaamsgewicht van de patiënt en wordt toegediend gedurende 6 cycli. 

Patiënten krijgen voordat ze Polivy krijgen toegediend paracetamol en een antihistaminicum om het risico 
op reacties op de infusie te verminderen. Als de patiënt een infusiegerelateerde reactie ontwikkelt, dient 
de infusie te worden vertraagd of onderbroken. De arts kan de dosis Polivy verlagen of de toediening 
hiervan stopzetten als de patiënt bijwerkingen ontwikkelt die bloedcellen beïnvloeden. 

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

Hoe werkt Polivy? 

Patiënten met DLBCL hebben cancereuze B-cellen (een type witte bloedcellen). De werkzame stof in 
Polivy, polatuzumab vedotin, bestaat uit een monoklonaal antilichaam (een type eiwit) dat is 
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gecombineerd met een stof genaamd monomethyl-auristatine E (MMAE). Het monoklonale antilichaam 
hecht zich aan een eiwit met de naam CD79b op B-cellen, inclusief cancereuze B-cellen, waardoor hierin 
MMAE wordt afgegeven. MMAE voorkomt daarna de deling van B-cellen en veroorzaakt dat ze afsterven. 

Welke voordelen bleek Polivy tijdens de studies te hebben? 

Polivy werd onderzocht in een studie waarbij 80 patiënten met DLBCL betrokken waren. De ene helft van 
de patiënten kreeg Polivy toegevoegd aan het standaardregime van bendamustine plus rituximab, terwijl 
de andere helft alleen bendamustine plus rituximab kreeg. Na 6 tot 8 weken behandeling waren er geen 
tekenen van de kanker (complete respons) bij 40% van de patiënten die Polivy plus rituximab en 
bendamustine kregen, tegenover 18% van de patiënten die alleen rituximab en bendamustine kregen. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Polivy in? 

Polivy kan de productie van bloedcellen beïnvloeden. De meest voorkomende bijwerkingen van Polivy 
in combinatie met bendamustine en rituximab (die bij meer dan 3 op de 10 personen kunnen 
optreden) waren anemie (laag aantal rode bloedcellen), trombocytopenie (laag aantal bloedplaatjes), 
neutropenie (laag aantal witte bloedcellen), vermoeidheid, diarree, misselijkheid en koorts. Ernstige 
bijwerkingen (die bij maximaal 1 op de 10 personen kunnen optreden) omvatten febriele neutropenie 
(laag aantal witte bloedcellen in combinatie met koorts), koorts en pneumonie (infectie van de longen). 

Het geneesmiddel mag niet worden gegeven aan patiënten die een ernstige infectie hebben. Zie de 
bijsluiter voor het volledige overzicht van alle bijwerkingen van en beperkende voorwaarden voor Polivy. 

Waarom is Polivy geregistreerd in de EU? 

De hoofdstudie liet zien dat Polivy effectief is bij het behandelen van patiënten bij wie de ziekte niet 
reageerde op eerdere behandeling of was teruggekomen en die geen transplantatie konden ondergaan. 
Hoewel de studie een beperkt aantal patiënten omvatte en er meer gegevens nodig zijn om de 
resultaten te bevestigen, was het Europees Geneesmiddelenbureau van mening dat Polivy in een 
onvervulde medische behoefte voorziet. 

Er kunnen ernstige bijwerkingen optreden; deze zijn echter beheersbaar als passende maatregelen 
worden genomen. Het Bureau heeft daarom geconcludeerd dat de voordelen van Polivy groter zijn dan 
de risico's en dat dit middel geregistreerd kan worden voor gebruik in de EU. 

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

Welke informatie wordt nog verwacht voor Polivy? 

Aangezien aan Polivy ‘voorwaardelijke registratie’ is verleend, zal het bedrijf dat Polivy in de handel 
brengt verdere gegevens over de effecten van het middel verstrekken om te veiligheid en 
werkzaamheid van Polivy te bevestigen bij gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen tegen 
kanker bij patiënten met DLBCL. 
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Welke maatregelen worden er genomen om een veilig en doeltreffend 
gebruik van Polivy te waarborgen? 

Aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen die beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en patiënten 
moeten naleven voor een veilig en doeltreffend gebruik van Polivy, zijn ook in de samenvatting van de 
productkenmerken en de bijsluiter opgenomen. 

Zoals voor alle geneesmiddelen worden gegevens over het gebruik van Polivy continu gevolgd. 
Bijwerkingen waargenomen voor Polivy worden nauwkeurig geëvalueerd en indien nodig wordt actie 
genomen om patiënten te beschermen. 

Overige informatie over Polivy 

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