
INFORMATIEFORMULIER VOOR DE PATIËNT 

 
Het gebruik van inotuzumab ozogamicin voor de behandeling van volwassen 
patiënten met recidiverende of refractaire CD22-positieve acute precursor B-

cel lymfoblastische leukemie in een compassionate use programma 
 

 
 
Voorstel tot deelname 
 
Uw arts vindt dat u gebaat zou zijn met een behandeling met inotuzumab ozogamicin voor de 
behandeling van de volgende aandoening: recidiverende of refractaire CD22-positieve acute 
precursor B-cel lymfoblastische leukemie 
 
Voordat u toestemt om de behandeling te ontvangen, is het belangrijk dat u volgende uitleg over 
het geneesmiddel leest en begrijpt. Indien u vragen heeft omtrent het geneesmiddel, beslis dan 
pas om al dan niet de behandeling te ondergaan nadat al uw vragen beantwoord zijn. Uw 
behandelende arts zal u uitleg geven over de behandeling en zal uw vragen beantwoorden. U 
kunt uw beslissing ook met uw familie en vrienden bespreken. 
 
Deze behandeling kadert in een Compassionate Use programma dat tot doel heeft om 
inotuzumab ozogamicin beschikbaar te maken voor patiënten zoals u, waarvoor er geen andere 
afdoende behandeling beschikbaar is en die, in de opinie en klinische beoordeling van de 
behandelende arts, baat zouden hebben bij een behandeling met dit geneesmiddel.  
 
Inotuzumab ozogamicin is een geneesmiddel dat werd ontwikkeld door Pfizer voor patiënten met 
acute lymfoblastische leukemie, een vorm van kanker van de witte bloedcellen. Inotuzumab 
ozogamicin kan gebruikt worden bij recidief dwz dat u op de laatste behandeling hebt 
gereageerd, maar dat de kanker is teruggekeerd, en bij refractaire ziekte, wat betekent dat u 
helemaal niet hebt gereageerd of dat de ziekte erger is geworden tijdens uw laatste 
behandeling. Inotuzumab ozogamicin is bruikbaar bij patiënten die 'CD22-positief' zijn, wat wil 
zeggen dat op het oppervlak van hun kwaadaardige witte bloedcellen het eiwit CD22 voorkomt. 
CD22 is een eiwit dat belangrijk is voor de werking van inotuzumab ozogamicin omdat het 
ervoor zorgt dat inotuzumab ozogamicin kan binnendringen in de cellen van de tumor, waar het 
vervolgens het DNA afbreekt en ervoor zorgt dat de cellen afsterven. 
 
Inotuzumab ozogamicin is een experimenteel geneesmiddel. Dit betekent dat het momenteel 
nog niet is goedgekeurd voor verkoop. Er werd in 2016 al wel een dossier ingediend bij het 
Europees geneesmiddelenagentschap voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de 
handel brengen van inotuzumab ozogamicin. 
 
 
Behandeling met het geneesmiddel 
 
Indien u beslist aan dit programma deel te nemen, zal inotuzumab ozogamicin intraveneus 
worden toegediend in uw arm. Deze infusie zal telkens ongeveer 1 uur duren en de dagen 
waarop de inotuzumab ozogamicin wordt toegediend zijn dag 1, 8 en 15 van elke cyclus. U kunt 
maximaal 6 cycli inotuzumab ozogamicin krijgen. Afhankelijk van uw respons op de behandeling 
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zal cyclus 1 tussen de 21 en 28 dagen duren. De volgende cycli zullen telkens 28 dagen duren. 
De dosis die u krijgt is afhankelijk van uw gewicht. 
 
U zal nauwlettend gevolgd worden tijdens de gehele duur van deze behandeling. U dient uw arts 
onmiddellijk te contacteren indien u bijwerkingen ondervindt tijdens de behandeling. De 
behandelende arts zal beslissen over de behandeling met dit geneesmiddel en de nodige 
stappen ondernemen in geval van bijwerkingen. 
 
Welke gegevens worden verzameld voor en tijdens uw deelname aan dit programma? 
Indien u beslist om aan dit programma deel te nemen zal men u vragen dit 
toestemmingsformulier te ondertekenen, vóór er activiteiten die verband houden met dit 
programma plaatsvinden. 
Om te bepalen of u voor deelname aan dit programma in aanmerking komt, zullen er aantal 
relevante medische gegevens doorgegeven worden aan Pfizer, zoals,  

- Uw initialen en geboortedatum 
- uw medische voorgeschiedenis 
- De andere medicatie die u momenteel inneemt, 

Indien u tijdens de deelname aan dit programma een bijwerking ondervindt, letsel oploopt en/of 
symptomen of klachten heeft, zal alle relevante informatie verzameld worden en doorgegeven 
worden aan Pfizer. 
 
Wat wordt er van u verwacht tijdens het programma? 
 
U dient uw arts onmiddellijk te contacteren indien u bijwerkingen ondervindt tijdens de 
behandeling. 
 
Welke zijn de mogelijke bijwerkingen op het geneesmiddel? 
 
Onderstaande lijst van bijwerkingen reflecteert de ervaringen van 139 patiënten met 
recidiverende of refractaire acute lymfoblastische leukemie die deelnamen aan een fase 3 
klinische studie waarin inotuzumab ozogamicin werd vergeleken met de standaard 
chemotherapie behandelingen (er werden verschillende behandelingsregimes voorgesteld 
waaruit de behandelende arts kon kiezen). De mediane leeftijd van de 139 patiënten die 
inotuzumab ozogamicin kregen was 47 jaar (de jongste patiënt was 18, de oudste 78), 57% van 
de patiënten waren mannen, 68% was al 1 keer hervallen, 31% was al tweemaal hervallen.  
 
Bij de patiënten die inotuzumab ozogamicin kregen waren de meest voorkomende (≥ 20%) 
nevenwerkingen neutropenie, infectie, trombocytopenie, leukopenie, anemie, vermoeidheid, 
bloedingen, misselijkheid, hoofdpijn, koorts, febriele neutropenie, een verhoging van de 
leverenzymen en buikpijn.  
De meest voorkomende (≥ 2%) ernstige nevenwerkingen waren infectie, febriele neutropenie, 
abdominale pijn, veno-occlusieve ziekte/sinusoïdaal obstructie syndroom, koorts, bloedingen en 
vermoeidheid.  
 
U dient uw arts onmiddellijk te verwittigen indien u bijwerkingen ondervindt tijdens de 
behandeling. De behandelende art beslist over de (verdere) behandeling met inotuzumab 
ozogamicin en de te nemen maatregelen. 
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Nevenwerkingen gerapporteerd in patiënten met recidiverende of refractaire acute 
lymfoblastische leukemie die behandeld werden met inotuzumab ozogamicin: 

Systeem/orgaanklasse Bijwerkingen 
Infecties en infestaties Infectie 

Bloed- en 
lymfestelselaandoeningen 

febriele neutropenie 
pancytopenie 
neutropenie 
thrombocytopenie 

leukopenie 
lymphopenie 
anemie 

Voedings- en 
stofwisselingsstoornissen 

tumor lysis syndroom 

hyperuricemie 

verminderde eetlust 
Zenuwstelselaandoeningen Hoofdpijn 

Bloedvataandoeningen Bloeding 

Maagdarmstelsel aandoeningen Ascites 
Abdominale pijn 

Abdominale distentie 
Braken 
Diarree 
Misselijkheid 
Stomatitis 

constipatie 
Lever- en galaandoeningen 
 

veno-occlusieve leverziekte (sinusoidaal obstructie 
sydroom) 
hyperbilirubinemie 

Algemene aandoeningen en 
toedieningsplaats-stoornissen 

Pyrexie 
Vermoeidheid 

koude rillingen 
Onderzoeken Verlengd QT interval (EKG) 

Verhoogde leverenzymes 

Lipase verhoogd 
Amylase verhoogd 
Alkaline fosfatase verhoogd 
Gamma-glutamyl transferase verhoogd 

Verwonding, vergiftiging en 
complicaties bij ingrepen 

infusie-gerelateerde reactie 

  
Nevenwerkingen die optreden tijdens de behandeling en die allerlei oorzaken kunnen hebben zijn opgenomen vanaf de eerste dag 
van de eerste behandelingscyclus tot 42 dagen na de laatste dosis inotuzumab ozogamicin, maar maximum tot het opstarten van 
een nieuwe antikankerbehandeling (inclusief een hematopoïetische stamcel transplantatie). 
 
 
Wat gebeurt er als er nieuwe informatie beschikbaar is? 
 
In sommige gevallen kan er nieuwe informatie beschikbaar komen over de behandeling of het 
geneesmiddel waarmee u zal worden behandeld. Als dit gebeurt, dan licht uw arts u hierover in 
en overlegt hij/zij met u of u de behandeling al dan niet wenst voort te zetten. Indien dit het geval 
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is, dan wordt u verzocht een nieuwe, aangepaste versie van het toestemmingsformulier te 
ondertekenen. Als u beslist de behandeling te stoppen, dan zal uw arts ervoor zorgen dat u op 
de beste manier verder wordt behandeld. 
 
Daarnaast is het mogelijk dat uw arts op basis van de nieuwe informatie bepaalt dat het in uw 
belang is om uw behandeling stop te zetten. Hij/zij zal de redenen hiervoor uitleggen en er 
eveneens voor  zorgen dat u op de beste manier verder wordt behandeld.  
 
 
Vrijwillige toestemming / Recht om te stoppen met behandeling  
 
U beslist volledig vrijwillig of u deze behandeling zal ondergaan. Zelfs wanneer u nu beslist om 
deze behandeling te starten, staat het u vrij om te beslissen om de behandeling op eender welk 
moment stop te zetten. U bespreekt dit met de behandelende arts. Dit zal in geen geval een 
invloed hebben op uw verdere medische verzorging.  
 
Verder kan uw dokter de behandeling stopzetten indien hij/zij vindt dat dit in uw belang is of 
indien u zich niet aan de instructies houdt tijdens de behandeling. 
 
Indien er nieuwe informatie aan het licht komt kan ook Pfizer, de reglementerende overheid of 
de commissie voor ethiek beslissen dit medisch noodprogramma te stoppen. 
 
 
Wat gebeurt er na afloop van de behandeling? 
 
De duur van de behandeling zal afhangen van uw respons op Inotuzumab ozogamicin. U kan de 
behandeling verder zetten zolang uw arts meent dat u baat heeft bij de behandeling. De 
behandeling kan stopgezet worden, zelfs zonder uw instemming, indien de ziekte verergert, 
indien blijkt dat u het geneesmiddel niet verdraagt omwille van ernstige bijwerkingen, indien u 
zich niet aan de aanwijzingen in verband met de behandeling houdt, indien er nieuwe informatie 
aan het licht komt die uitwijst dat u niet langer baat heeft bij de behandeling, indien u door 
omstandigheden niet op een vrije en geïnformeerde manier kunt toestemmen.   
 
 
Vergoeding 
 
Pfizer stelt het geneesmiddel gratis ter beschikking tijdens de duur van het Compassionate Use 
Programma.   
 
Alle andere noodzakelijke ingrepen, onderzoeken en medicatie vallen onder de gewone 
terugbetalingsregeling.  
 
 
Medisch-Ethische Toetsing 
 
De onafhankelijke commissie voor ethiek van het UZ Leuven heeft dit document nagelezen, de 
doelstellingen en het voorgestelde verloop van de behandeling onderzocht en daaromtrent een 
gunstig advies verleend. 
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Vertrouwelijkheid 
 
Uw identiteit en uw deelname aan deze behandeling worden strikt vertrouwelijk behandeld.  
Niettemin,  de documenten die in het kader van deze behandeling aan Pfizer overgemaakt 
worden, zullen de volgende gegevens bevatten: uw geboortedatum, informatie betreffende uw 
medische voorgeschiedenis en uw huidige gebruik van medicatie. Overeenkomstig de wet in 
werking, zal Pfizer deze gegevens bijhouden in een register dat tenminste 10 jaar na de 
beëindiging van het programma zal bewaard worden.  Dit register laat de controle toe door de 
regelgevende autoriteiten op de correcte uitvoering van het programma alsook op de 
traceerbaarheid van de geneesmiddelen afgegeven binnen het kader van dit programma. 
 
Een verantwoordelijke arts zal bij Pfizer aangesteld worden.  Hij/zij zal verantwoordelijk zijn om 
te checken dat de patiënten die deelnemen aan het programma aan alle inclusie criteria 
beantwoorden.  Deze arts zal ook verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van het 
bovenvermelde register. 
 
Bekendmaking en gebruik van uw informatie 
U gaat ermee akkoord dat de hieronder vermelde entiteiten en agentschappen toegang hebben 
tot uw informatie en deze beoordelen om zich ervan te vergewissen dat deze gratis en 
uitzonderlijke behandeling aan alle wettelijke voorwaarden voldoet:  
 (i) de vertegenwoordigers van Pfizer en zijn bedrijven en bevoegde 
dienstverleners/vertegenwoordigers, (ii) de ethische commissie die dit programma goedkeurde, 
(iii) en binnen- en buitenlandse regelgevende agentschappen.   
Het onderzoek van uw medisch dossier door derden, zoals hierboven beschreven, gebeurt 
alleen onder toezicht van de behandelende arts. De personen die toegang hebben tot uw 
medisch dossier zijn gehouden aan strikte geheimhouding. 
Sommige van de bovenvermelde entiteiten kunnen in het buitenland gevestigd zijn, inclusief de 
Verenigde Staten en andere landen in andere werelddelen, waar de wetgeving inzake 
gegevensbescherming en privacy minder strikt zijn dan in uw land, maar Pfizer zal de gepaste 
maatregelen nemen om dezelfde bescherming te garanderen. De sponsor neemt deel aan het 
EU-US Safe Harbor programma en houdt zich aan zijn voorschriften bij het verwerken van uw 
informatie. Meer informatie over Safe Harbor is beschikbaar op de internetsite  
http://www.export.gov/safeharbor.    
 
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, heeft U het recht tot inzage in het persoonlijk dossier en er eventueel 
de nodige verbeteringen in te laten aanbrengen via eenvoudige vraag aan uw arts. 
 
Door het toestemmingsformulier te ondertekenen gaat u ermee akkoord dat we uw informatie 
verzamelen, gebruiken en bekendmaken, zoals hierboven beschreven.  
 
 
Vragen 
 
Indien u of uw verwanten vragen hebben omtrent de behandeling of in geval van een 
behandelingsgebonden letsel, dient u contact op te nemen met uw arts. Indien u dringende hulp 
inroept of u in het ziekenhuis moet worden opgenomen, meld dan aan de behandelende arts dat 
u behandeld wordt met Inotuzumab ozogamicin. 
 
Onderteken dit toestemmingsformulier niet voordat u de kans gehad heeft vragen te stellen en 
een bevredigend antwoord op alle vragen gekregen heeft. 
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TOESTEMMINGSFORMULIER 
 

Het gebruik van inotuzumab ozogamicin voor de behandeling van volwassen 
patiënten met recidiverende of refractaire CD22-positieve acute precursor B-cel 

lymfoblastische leukemie in een compassionate use programma 
 
Mijn behandelende arts heeft mij een behandeling voorgesteld met Inotuzumab ozogamicin.  
 
Hij/zij heeft de behandeling uitvoerig uitgelegd, evenals de gekende mogelijke effecten, 
neveneffecten en risico’s in verband met het geneesmiddel dat ik zal krijgen. 
 
Hij/zij heeft duidelijk gemaakt dat het mij vrij staat deze behandeling te weigeren en dat ik op elk 
ogenblik de behandeling kan stopzetten, zonder hiervoor een reden te geven en zonder dat dit 
mijn medische behandeling in het gedrang zal brengen.  
 
Ik heb het informatieformulier voor de patiënt gelezen en de inhoud ervan begrepen. Ik heb de 
gelegenheid gekregen alle, door mij noodzakelijk geachte vragen, te stellen en ik heb een 
bevredigend antwoord op mijn vragen gekregen. 
 
Ik zal een exemplaar ontvangen van dit informatieformulier voor de patiënt en van dit 
geïnformeerd toestemmingsformulier.   
 
 
IK NEEM VRIJWILLIG DEEL AAN DEZE BEHANDELING 
 
 
______________________________   
Naam van de patiënt in drukletters    
 
 
 
______________________________  ______________________________  
Handtekening van de patiënt  Datum van ondertekening  
 
Gelieve uw handtekening te dateren bij ondertekening. 
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DE BEHANDELENDE ARTS DIE DE TOESTEMMING VERKRIJGT 
 
 
________________________________________    
Naam van de behandelende arts (in drukletters) 
 
 
________________________________________  _________________________  
Handtekening van de behandelende arts   Datum van ondertekening  

 

 
 
TOESTEMMING VOOR EEN PATIËNT DIE NIET KAN LEZEN OF SCHRIJVEN  
 
De patiënt heeft aangegeven dat hij/zij niet kan lezen. De behandelende arts heeft de patiënt het 
informatieformulier en het toestemmingsformulier voorgelezen, het met hem/zij besproken en 
patiënt de gelegenheid gegeven om vragen te stellen.  

 
 
De handtekening van een onpartijdige getuige is vereist als de persoon of zijn/haar wettelijke 
vertegenwoordiger niet kan lezen of schrijven niet kan lezen (conform ICH) of niet kan schrijven 
(zoals bepaald in de Belgische wet op experimenten op de menselijke persoon van 7 mei 2004). 
 
 
______________________________________ 
Naam van de onpartijdige getuige (in drukletters) 
 
 
 
___________________________________   _________________________  
Handtekening van de onpartijdige getuige       Datum van ondertekening                                            
 
Onpartijdige getuige:  een persoon, die onafhankelijk is van dit onderzoek, die niet oneerlijk kan 
worden beïnvloed door personen die bij het onderzoek zijn betrokken, die de procedure van 
geïnformeerde toestemming bijwoont als de proefpersoon of de wettelijk aanvaardbare 
vertegenwoordiger van de proefpersoon niet kan lezen, en die de geïnformeerde toestemming 
en alle andere schriftelijke informatie voor de proefpersoon voorleest. Richtlijn voor de Industrie 
E6 Goede Klinische praktijken: Geconsolideerde Richtlijn 
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