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Sarclisa (isatuximab) 
Een overzicht van Sarclisa en waarom het is geregistreerd in de EU 

Wat is Sarclisa en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Sarclisa is een geneesmiddel tegen kanker dat in combinatie met de geneesmiddelen pomalidomide en 
dexamethason wordt gebruikt voor de behandeling van multipel myeloom (kanker van het beenmerg). 
Het middel wordt toegediend aan volwassenen die ten minste twee eerdere behandelingen voor hun 
kanker hebben ondergaan, waaronder behandeling met lenalidomide en een proteasoomremmer, en 
bij wie de kanker sinds de laatste behandeling verergerd is. 

Multipel myeloom is zeldzaam, en Sarclisa werd op 29 april 2014 aangewezen als ‘weesgeneesmiddel’ 
(een geneesmiddel voor zeldzame aandoeningen). Meer informatie over de aanwijzing als 
weesgeneesmiddel vindt u op: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu3141268. 

Sarclisa bevat de werkzame stof isatuximab. 

Hoe wordt Sarclisa gebruikt? 

Sarclisa is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar en moet door een professionele zorgverlener 
worden toegediend in een kliniek of ziekenhuis waar ernstige reacties snel kunnen worden behandeld. 
Het middel wordt toegediend via infusie (indruppeling) in een ader, in een dosering die afhankelijk is 
van het lichaamsgewicht. De behandeling begint met één dosis Sarclisa per week en wordt na een 
maand voortgezet met één dosis per twee weken. Voorafgaand aan de infusie met Sarclisa kunnen 
patiënten geneesmiddelen toegediend krijgen om het risico op infusiegerelateerde reacties te 
verminderen. In geval van infusiegerelateerde reacties kan de arts de infusiesnelheid verlagen of de 
behandeling stopzetten. 

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

Hoe werkt Sarclisa? 

Isatuximab, de werkzame stof in Sarclisa, is een monoklonaal antilichaam (een type eiwit) dat is 
ontworpen om zich te binden aan het eiwit CD38, dat in grote hoeveelheden aanwezig is op multipel 
myeloomcellen. Door zich aan CD38 op de multipel myeloomcellen te binden, zet isatuximab het 
immuunsysteem (het natuurlijke afweersysteem van het lichaam) ertoe aan de kankercellen te 
vernietigen. 
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Welke voordelen bleek Sarclisa tijdens de studies te hebben? 

Uit een hoofdstudie onder 307 patiënten met multipel myeloom bij wie na eerdere behandelingen geen 
verbetering was opgetreden, bleek dat de toevoeging van Sarclisa aan de medicatie met pomalidomide 
en dexamethason een verergering van de ziekte kan uitstellen. Patiënten die in het kader van deze 
studie Sarclisa, pomalidomide en dexamethason kregen toegediend leefden na hun behandeling nog 
11,5 maanden zonder dat hun ziekte verergerde, vergeleken met 6,5 maanden voor patiënten die 
pomalidomide en dexamethason kregen toegediend. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Sarclisa in? 

De meest voorkomende bijwerkingen van Sarclisa (die bij meer dan 1 op de 5 personen kunnen 
optreden) zijn neutropenie (lage concentratie neutrofielen, een type witte bloedcellen), infusiereacties, 
pneumonie (longontsteking), infecties van de bovenste luchtwegen (zoals neus- en keelinfecties), 
diarree en bronchitis (ontsteking van de luchtwegen in de longen). 

De meest voorkomende ernstige bijwerkingen zijn longontsteking en febriele neutropenie (laag gehalte 
aan witte bloedcellen, gepaard met koorts). 

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

Waarom is Sarclisa geregistreerd in de EU? 

Het gebruik van Sarclisa in combinatie met pomalidomide en dexamethason leidde tot een verlenging 
van de periode gedurende welke bij patiënten met multipel myeloom geen verergering van hun ziekte 
optrad. De bijwerkingen van Sarclisa zijn in overeenstemming met de verwachting voor een 
behandeling met dit type geneesmiddel in combinatie met pomalidomide en dexamethason, en worden 
als beheersbaar beschouwd. Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft daarom geconcludeerd dat de 
voordelen van Sarclisa groter zijn dan de risico’s en dat dit middel geregistreerd kan worden voor 
gebruik in de EU. 

Welke maatregelen worden er genomen om een veilig en doeltreffend 
gebruik van Sarclisa te waarborgen? 

De firma die Sarclisa in de handel brengt, zal alle professionele zorgverleners die het geneesmiddel 
naar verwachting gaan gebruiken voorzien van voorlichtingsmateriaal om hen erop te wijzen dat het 
geneesmiddel van invloed kan zijn op het resultaat van bloedonderzoek (de indirecte Coombstest) voor 
het vaststellen van de bloedgroepcompatibiliteit voor bloedtransfusie. Patiënten die Sarclisa krijgen 
voorgeschreven, zullen een waarschuwingskaart ontvangen met deze informatie. 

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

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

Overige informatie over Sarclisa 

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