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HOVON 119 MCL R2 Elderly maintenance:
RITUXIMAB SUBCUTAAN MET OF ZONDER LENALIDOMIDE
Therapielijst\ aftekenlijst\aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:

Datum aanvraag

Afdeling

12NAT02010

Lengte (cm)

Gewicht (kg)

Lich.opp (m²)

Code kuur E2:

339966F

immunotherapie

Naam + paraaf arts

Specialisme: IHMP
Indicatie: mantelcellymfoom
Cyclusduur: R à 8 weken
Totaal:
R gedurende 24
maanden (13 keer)

Afspraakcodes DC:
RITUXSUBCU: 1 uur

Alleen in experimentele arm:
DATUM

Dosisreductie:

Gefaxt naar
apotheek
Ja/Nee

Naam +
paraaf
supervisor
nee
ja:………………………..% (vul in percentage en middel)

Opmerkingen:

DAG

GENEESMIDDEL

2
t/m
22

LENALIDOMIDE
15 mg*
Studierecept nodig

TW
*

DOSIS

TOELICHTING

studierecept arts;
elke 4 weken gedurende
24 maanden of 26 kuren;
alleen in experimentele
arm

p.o.

* Patiënten met een klaring tussen 30-60 ml/min krijgen eerste 2 kuren 10 mg. Nadien bij ontbreken van graad 3-4
toxiciteit ophogen naar 15 mg.
NB. Patiënten in de lenalidomide-arm die eerder een DVT hebben gehad: schrijf tromboseprofylaxe voor (pagina 41).
Kuur:……………………..
*TW=toedieningsweg

DATUM

DAG

TOEDIENTIJD GENEESMIDDEL

TW
*

DOSIS

TOELICHTING

Par 1 Par 2

b.
RR, pols, temp

1

PREDNISOLON

p.o

25 mg

LEVOCETERIZINE

p.o

5 mg

PARACETAMOL

p.o

1000 mg

00:30
± 5-6
minuten
00:15

RITUXIMAB SC
1400 mg in 11,7 ml
Studierecept nodig
observatie

SC

1400 mg

30 min.
wachten
a.
b.
observatie

Verpleegkundige toedien-instructies
 a. Injecteer in de buikwand in een voor de patiënt comfortabele toediensnelheid in ongeveer 5-6 minuten. Niet op plekken




waar de huid rood, gevoelig, gekneusd of hard is. Niet masseren na injecteren.
b. Noteer controles en tijdstip injectie op controlelijst.
Eventuele andere geneesmiddelen voor subcutane toediening moeten gedurende de behandeling met Rituximab sc op een
andere plaats worden toegediend.
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Achtergrondinformatie HOVON 119 MCL R2 Elderly maintenance:
Rituximab subcutaan met of zonder lenalidomide
Informatie over de studie:
 Zie webpagina www.hematologiegroningen.nl.
 HOVON 119 MCL R2 Elderly: de effectiviteit wordt onderzocht van immunochemotherapie bestaande uit alternerende RCHOP en R-HAD versus alleen R-CHOP (inductie), indien CR, CRu of PR gevolgd door maintenance therapie bestaande uit
Rituximab subcutaan met Lenalidomide versus Rituximab subcutaan zonder Lenalidomide (zie andere toedienlijst).
 Het betreft een internationale, multicentrum, open label, gerandomiseerde fase 3 studie voor patiënten van 60 jaar of ouder
met eerder onbehandeld mantelcellymfoom.
 Dosismodificaties: zie studieprotocol pagina 33.

Informatie over de geneesmiddelen:
 Doxorubicine: Cytostaticum behorende tot de antibiotica.
 Vincristine: Antimitotisch cytostaticum behorende tot de vinca-alkaloïden.
o De neurologische toxiciteit is de belangrijkste bijwerking van Vincristine. Dit kan zich onder andere uiten in perifere
neuropathie, obstipatie of ilieus. Neurologische toxiciteit is dosis en leeftijd gerelateerd. In het algemeen zijn de
bijwerkingen reversibel. De Vincristine dosering wordt verminderd bij neurotoxiciteit.
 Cyclofosfamide: Cytostaticum behorende tot de alkylerende middelen.
o Grapefruit en pompelmoes bevatten een verbinding die de werking van cyclofosfamide kan verminderen.
 Prednisolon: Corticosteroïd met glucocorticoïde eigenschappen.
 Rituximab (MabThera): Rituximab is een genetisch geconstrueerd chimerisch muis/humaan monoklonaal antilichaam.
Rituximab bindt zich specifiek aan het transmembraanantigeen CD20, een niet-geglycosyleerd fosfoproteïne, voorkomend op
jonge en volwassen B-cellen.
De subcutane formulering van Rituximab bevat recombinant humaan hyaluronidase (rHuPH20), een enzym dat wordt
gebruikt om de verdeling en absorptie van gelijktijdig toegediende stoffen te verhogen, wanneer deze subcutaan worden
toegediend.
Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:
 Studie-informatie uitgereikt door arts.
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Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:
Doxorubicine:
 Stel de patiënt gerust wat betreft mogelijk roodgekleurde urine.
e
 Adviseer de patiënt de 1 48 uur na infusie geen contactlenzen te dragen.
Vincristine:
 Instrueer de patiënt neuropathische klachten te melden aan de behandelend arts.
Cyclofosfamide:
 Adviseer de patiënt extra te drinken en urine snel uit te plassen.
 Instrueer de patiënt geen grapefruit en pompelmoes te eten en geen grapefruitsap en pompelmoessap te drinken.
Prednisolon:
 Adviseer de patiënt Prednisolon ’s morgens in te nemen. Bij de eerste kuur controle huisarts op glucosespiegel ’s middags (2
uur na de lunch).

Contact:
 Onderzoeksarts: Dr. M. Nijland
 Researchverpleegkundige: H. Klooster
 Datamanager: Erna Helmantel
 Trialconsulent: Iris Holt
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Controlelijst: HOVON 119 maintenance: Rituximab subcutaan met of zonder Lenalidomide
Kuur:………..
Datum………
Sticker patiëntgegevens

start- en stoptijden medicatie:
Tijdstip injectie Rituximab:………………….uur

Controles:

Tijdstip:

RR

Pols

AH

Temp

Sat

Paraaf

Bijzonderheden:
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