
▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

PRAKTIJKGIDS  
REBLOZYL® (LUSPATERCEPT) 

INDICATIES

•  Voor de behandeling van volwassen patiënten met transfusieafhankelijke anemie veroorzaakt door myelodysplastisch 
syndroom (MDS) met zeer laag, laag en intermediair risico met ringsideroblasten, die een onbevredigende respons 
hebben of niet in aanmerking komen voor behandeling op basis van erytropoëtine.

• Voor de behandeling van volwassen patiënten met transfusieafhankelijke anemie bij ß-thalassemie.

MDS



MONITOREN

PERSONALISEREN

STARTEN

M Y E L O D Y S P L A S T I S C H  S Y N D R O O M

STARTEN MET REBLOZYL 
BIJ PATIËNTEN MET MDS 

*Aanpassing van de startdosering is niet nodig bij patiënten:
• Met een hoge leeftijd
•  Met leverfunctiestoornissen (totaalbilirubine >de bovengrens van normaal (ULN) en/of

alanineaminotransferase of aspartaataminotransferase <3 x ULN)
• Met mild tot matig nierfalen (GFR tussen ≥30 en <90 ml/min/1,73 m2)

•  Als de Hb-waarde ≥7,1 mmol/L (≥11,5 g/dl) is gedurende ten minste
3 weken zonder rode bloedcel (RBC) transfusies; stel de dosis uit tot de
Hb-waarde ≤6,8 mmol/L (≤11,0 g/dl) is

•  Als er ook een gelijktijdige snelle toename in Hb is (>1,2 mmol/L (>2 g/dl)
binnen 3 weken zonder RBC-transfusies) overweeg dan te starten met
één dosisniveau lager na het uitstellen van de dosis

Indien er aanhoudend graad ≥3 bijwerkingen optreden, stel dan de 
behandeling uit tot de toxiciteit is afgenomen of de situatie hetzelfde is 
als voor de behandeling

Indien de patiënt een verlies van respons op Reblozyl lijkt te ervaren,  
sluit dan andere oorzaken voor het dalen van het Hb uit (bijvoorbeeld:  
een bloeding). Als er geen oorzaak kan worden aangetoond, overweeg dan 
de dosering te verhogen naar het volgende dosisniveau, tot een maximum 
van 1,75 mg/kg 

Voordat u met de therapie begint, dient u de Reblozyl 
risicominimalisatiematerialen in acht te nemen

Controleer de bloeddruk voorafgaand aan elke toediening

Bepaal de hemoglobine (Hb)-waarde voorafgaand aan elke toediening

• Startdosering: 1,0 mg/kg lichaamsgewicht*

• Frequentie: elke 3 weken

• Toediening: subcutaan in bovenarm, dij of buikwand

Als een toediening niet op tijd heeft plaatsgevonden, dien dan zo snel 
mogelijk de huidige dosering toe en gebruik een interval van 3 weken

De dosering van Reblozyl kan worden aangepast op geleide van respons

GA DOOR MET REBLOZYL 
zolang de patiënt een klinisch voordeel ervaart



DOSISAANPASSINGEN MDS 
Reblozyl biedt de mogelijkheid tot een stapsgewijze individuele dosering

Verhoog de dosering  
pas na 2 toedieningen   
(6 weken) en overschrijd 
niet de maximale 
dosering van 1,75 mg/kg 
elke 3 weken

Verhoog de dosering indien de patiënt na  
2 aangesloten toedieningen (6 weken)  
met 1,33 mg/kg nog niet transfusieonafhankelijk is

1,75  
mg/kg

Weken 3 6 9 12 15

Startdosis

1,0  
mg/kg

Verhoog de dosering indien de patiënt na 
2 aaneengesloten toedieningen (6 weken) 

nog niet transfusieonafhankelijk is 1,33  
mg/kg

STOP MET DE THERAPIE INDIEN: 

•  De patiënt geen klinisch voordeel ervaart na een behandeling  
van 9 weken (3 toedieningen) op het maximale dosisniveau

•  Er geen andere verklaring is voor het gebrek aan respons  
(bijvoorbeeld: bloeding, operatie, bijkomende aandoening)

• De toxiciteit onaanvaardbaar is, ongeacht wanneer

Dosisverhoging

Overweeg een dosisverhoging 
in één van de volgende 
situaties: 

•  Transfusieonafhankelijkheid 
is niet bereikt na 2 aaneen-
gesloten kuren op een 
dosering

•  Hb-waarde is >5,6 mmol/L  
(>9 g/dl) voorafgaand aan de 
toediening en de patiënt is 
nog transfusieafhankelijk

•  De respons op Reblozyl 
neemt af

Dosisverlaging

Overweeg een dosisverlaging 
indien:

•  De Hb-waarde neemt toe  
met >1,2 mmol/L (>2 g/dl) 
binnen 3 weken, zonder 
bloedtransfusies,  
verlaag de dosering  
met één niveau

•  Doseer niet lager dan  
0,80 mg/kg

Dosisniveaus

1,75 mg/kg

1,33 mg/kg

1,00 mg/kg

0,80 mg/kg

M Y E L O D Y S P L A S T I S C H  S Y N D R O O M



A C T I V E E R  D E  R I J P I N G  V A N  R O D E  B L O E D C E L L E N

Sterkte
Hoeveelheid steriel 

water voor injectie tbv de 
reconstitutie

Concentratie na 
reconstitutie

25 mg flacon 0,68 ml 50 mg/ml  (0,5 ml)

75 mg flacon 1,6 ml 50 mg/ml  (1,5 ml)

STAP 5: Keer de flacon om. 
Keer de flacon om en zwenk 
voorzichtig in een omgekeerde 
positie voor 30 seconden. 

STAP 6: Herhaal.
Herhaal stap 5 nog 7 keer 
om een homogene oplossing 
te krijgen en er zeker van 
te zijn dat ook de poeder 
op de zijkant van de wand 
gereconstitueerd wordt.

STAP 7: Inspecteer 
de gereconstitueerde 
oplossing.
Reblozyl is in oplossing 
kleurloos tot licht geel en 
helder tot bijna doorschijnend. 
Gebruik de flacon niet als er 
onopgeloste deeltjes zichtbaar 
zijn.

STAP 4: Inspecteren. 
Bekijk of er geen onopgeloste 
deeltjes in de vloeistof 
aanwezig zijn. Als de poeder 
niet volledig is opgelost, 
herhaal dan stap 3 totdat de 
poeder wel is opgelost.

STAP 3: Mengen en 
wachten.
Zwenk de flacon in een 
ronddraaiende beweging 
voor 30 seconden. Stop met 
zwenken en zet de flacon 
daarna rechtop en wacht  
30 seconden.

STAP 2: Gooi de spuit en  
naald na gebruik weg. 
Hergebruik ze niet voor  
de subcutane injectie.

STAP 1: Voeg steriel 
water voor injectie toe 
aan de flacon. 
Gebruik de juiste hoeveelheid 
steriel water voor injectie. 
Spuit de vloeistof op het 
gevriesdroogde poeder.  
Laat 1 minuut staan.

RECONSTITUTIE STAP VOOR STAP
Volg de volgende stappen voor een juiste reconstitutie

RECONSTITUTIE VAN REBLOZYL
Reblozyl is beschikbaar in flacons van 25 en 75 mg

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE RECONSTITUTIE VAN REBLOZYL

•  Reblozyl wordt aangeboden als gevriesdroogd poeder

•  Reblozyl moet voorzichtig gereconstitueerd worden; vermijd heftig schudden

•  Gebruik het juiste aantal flacons om de gewenste dosering samen te stellen

•  Gebruik spuiten met een duidelijke schaalverdeling om zeker te zijn van een  
nauwkeurige dosering 



A C T I V E E R  D E  R I J P I N G  V A N  R O D E  B L O E D C E L L E N

 BEWAREN VAN DE GERECONSTITUEERDE OPLOSSING

•  Haal de flacon 15-30 minuten voorafgaand aan de subcutane toediening 
uit de koelkast teneinde de toediening zo prettig mogelijk te maken

• Vries de gereconstitueerde oplossing niet in

•  De maximale aanbevolen hoeveelheid Reblozyl per injectieplaats is 1,2 ml

•  Indien er meer dan 1,2 ml nodig is, moet het totale volume gelijkmatig 
verdeeld worden over meerdere subcutane injecties

•  De subcutane injecties dienen op verschillende plekken van het lichaam 
geplaatst te worden

BEWAREN VAN EEN NIET GERECONSTITUEERDE FLACON

•  Bewaar een niet gereconstitueerde flacon gekoeld bij 2˚C tot 8˚C

•  Laat de flacon in de originele verpakking ter bescherming van licht

• Niet invriezen

VOORBEELD BEREIDING REBLOZYL VOOR EEN MDS PATIENT

• De patiënt heeft een lichaamsgewicht van 89 kg

• Startdosering: 1 mg/kg lichaamsgewicht Reblozyl = 89 mg

BEWAREN VAN REBLOZYL
Reblozyl dient gekoeld bewaard te worden

VOORBEELD BEREIDING

Bewaren bij Houdbaarheid

<25˚C 
(kamertemperatuur)

8 uur  
Na 8 uur weggooien indien niet gebruikt

2˚C – 8˚C: 24 uur  
Na 24 uur weggooien indien niet gebruikt

Aantal flacons Sterkte Concentratie na 
reconstitutie

Gereconstitueerde 
oplossing

Aantal mg in 
gereconstitueerde 

oplossing

1 75 mg
75 mg/1,5 ml 

(50 mg/ml)
1,5 ml 75 mg

1 25 mg
25 mg/0,5 ml 

(50 mg/ml)
Neem 0,28 ml op 14 mg

Totale volume: 
1,78 ml

89 mg



V E R K O R T E  P R O D U C T I N F O R M A T I E

Voorkant AchterkantVoorkant Achterkant

A C T I V E E R  D E  R I J P I N G  V A N  R O D E  B L O E D C E L L E N

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan 
aanvullende monitoring. Samenstelling: Reblozyl  
25 mg & 75 mg poeder voor oplossing voor injectie Na 
reconstitutie bevat elke ml oplossing 50 mg luspatercept. 
Farmacotherapeutische categorie:  
Anti-anemiebereidingen, andere anti-anemiebereidingen, 
ATC-code: B03XA06. 
Indicaties: de behandeling van volwassen patiënten 
met transfusieafhankelijke anemie veroorzaakt door 
myelodysplastisch syndroom (MDS) met zeer laag, laag 
en intermediair risico met ringsideroblasten, die een 
onbevredigende respons hebben of niet in aanmerking 
komen voor behandeling op basis van erytropoëtine: 
voor de behandeling van volwassen patiënten met 
transfusieafhankelijke anemie bij ß-thalassemie.
Dosering en toediening (subcutaan gebruik): 
Voorafgaand aan elke toediening moet het hemoglobine 
(Hb)-niveau van de patiënten worden beoordeeld. 
Myelodysplastisch syndroom: De aanbevolen 
aanvangsdosis is 1,0 mg/kg, eenmaal om de 3 weken. 
Bij patiënten die minstens één RBC-transfusie hebben 
gekregen na ten minste 2 opeenvolgende doses van 
de 1,0 mg/kg aanvangsdosis, moet de dosis worden 
verhoogd tot 1,33 mg/kg. Als patiënten minstens één 
RBC-transfusie hebben gekregen na ten minste  
2 opeenvolgende doses van het 1,33 mg/kg dosisniveau, 
moet de dosis worden verhoogd tot 1,75 mg/kg.  
De dosisverhoging mag niet vaker plaatsvinden dan elke 
6 weken. ß-thalassemie De aanbevolen aanvangsdosis 
van Reblozyl is 1,0 mg/kg, eenmaal om de 3 weken 
toegediend. Bij patiënten die geen vermindering in 
de belasting door RBC-transfusies van ten minste een 
derde behalen na ≥ 2 opeenvolgende doses (6 weken) 
van de 1,0 mg/kg aanvangsdosis, moet de dosis worden 
verhoogd tot 1,25 mg/kg. De dosis mag niet hoger zijn 
dan de maximale dosis van 1,25 mg/kg elke 3 weken.
Ouderen Er is geen aanpassing van de aanvangsdosis 
vereist. Pediatrische patiënten Er is geen relevante 
toepassing van Reblozyl bij pediatrische patiënten voor 
de indicatie van MDS of bij pediatrische patiënten onder 
de leeftijd van 6 maanden met ß-thalassemie.  
De veiligheid en werkzaamheid bij pediatrische patiënten 
van 6 maanden tot < dan 18 jaar oud zijn nog niet 
vastgesteld bij ß-thalassemie.
Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame 
stof of voor één van de hulpstoffen. Zwangerschap.
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:  
Trombo-embolische voorvallen: Bij patiënten met  
ß thalassemie werden trombo-embolische voorvallen 
(TEE’s) gemeld bij 3,6% (8/223) van de patiënten die in 
een gecontroleerde klinische studie behandeld werden 
met luspatercept. Gemelde TEE’s omvatten diep-veneuze 
trombose (DVT), portale veneuze trombose, longembolie 
en ischemische beroerte. Alle patiënten met TEE’s 
hadden splenectomie ondergaan en hadden ten minste 
één andere risicofactor voor het ontwikkelen van TEE 

(bijv. voorgeschiedenis van trombocytose of gelijktijdig 
gebruik van hormoonvervangende behandeling).  
Het optreden van TEE werd niet in verband gebracht  
met verhoogde Hb-niveaus. Verhoogde bloeddruk:  
in gecontroleerde klinische studies bij MDS en  
ß thalassemie, hadden patiënten een gemiddelde 
stijging in systolische en diastolische bloeddruk van 
5 mmHg ten opzichte van de baseline. De bloeddruk 
moet voorafgaand aan elke behandeling onder toezicht 
worden gehouden. In geval van aanhoudende hoge 
bloeddruk of exacerbaties van reeds bestaande hoge 
bloeddruk, moeten patiënten worden behandeld voor 
hoge bloeddruk volgens de geldende aanbevelingen. 
Interacties: Er zijn geen formele klinische 
geneesmiddelinteractie-onderzoeken uitgevoerd. 
Gelijktijdig gebruik van ijzerchelerende middelen had 
geen effect op de farmacokinetiek van luspatercept.
Bijwerkingen: MDS: minstens 15% van de patiënten: 
vermoeidheid, diarree, asthenie, misselijkheid, 
duizeligheid, rugpijn en hoofdpijn. De meest gemelde 
bijwerkingen van graad 3 of hoger (minstens 2% 
van de patiënten) omvatten syncope/presyncope, 
vermoeidheid, hypertensie en asthenie. De vaakst 
gemelde ernstige bijwerkingen (minstens 2% van de 
patiënten) waren urineweginfectie, rugpijn en syncope. 
Asthenie, vermoeidheid, duizeligheid en hoofdpijn deden 
zich vaker voor tijdens de eerste 3 maanden van de 
behandeling. Stopzetting van de behandeling was nodig 
bij 2,0% van de patiënten.(vermoeidheid en hoofdpijn.
ß-thalassemie: minstens 15% van de patiënten; hoofdpijn, 
pijn in de botten en artralgie. De meest gemelde 
bijwerking van graad 3 of hoger was hyperurikemie. 
De ernstigste gemelde bijwerkingen omvatten trombo-
embolische voorvallen van diep-veneuze trombose, 
ischemische beroerte, portale veneuze trombose 
en longembolie. Botpijn, asthenie, vermoeidheid, 
duizeligheid en hoofdpijn deden zich vaker voor 
tijdens de eerste 3 maanden van de behandeling. 
Stopzetting van de behandeling was nodig bij 2,6% van 
de patiënten. (artralgie, rugpijn, botpijn en hoofdpijn). 
Immunogeniciteit: In klinische studies bij MDS, (260 
patiënten)  testten 23 (8,8%) MDS-patiënten positief voor 
antilichamen tegen luspatercept, waaronder 9 (3,5%) 
MDS-patiënten die neutraliserende antilichamen tegen 
luspatercept hadden. Bij ß-thalassemie (284 patiënten)  
testten  4 (1,4%) patiënten positief testten voor tijdens 
de behandeling opkomende antilichamen tegen 
luspatercept, waaronder 2 (0,7%) die neutraliserende 
antilichamen tegen luspatercept hadden.
Registratienummers: EU/1/20/1452/001-002.
Afleverstatus: U.R..  
Vergoeding: Reblozyl behoort nog niet tot de vergoede 
zorg. Zie verder de volledige productinformatie., 
verkrijgbaar bij Celgene BV, Postbus 2507, 3500 GM 
Utrecht, Telefoon: 030-2 844 500 
Datum verkorte SmPC: Juni 2020. Versie 1.0.

TOEDIENING VAN REBLOZYL
Reblozyl wordt elke 3 weken subcutaan toegediend

STAP 1: Controleer of de dosis voor de betreffende patiënt correct is
Bereken het exacte doseervolume voor de patiënt
 
STAP 2: Planning en voorbereiding op de subcutane injectie
Trek de juiste hoeveelheid van de gereconstitueerde Reblozyl oplossing langzaam  
op in de injectiespuit 
 
Verdeel grotere volumes Reblozyl (te weten >1,2 ml) gelijk over verschillende injectiespuiten  
en dien de oplossing toe op verschillende plekken 
 
STAP 3: Subcutaan toedienen
Als meerdere subcutane injecties nodig zijn, gebruik dan een nieuwe spuit en naald voor elke toediening 

Dien een subcutane injectie toe in de bovenarm, dij en/of buik

Dien niet meer dan 1 dosering toe van één flacon
en verwijder ongebruikte hoeveelheden

SUBCUTANE INJECTIEPLAATSEN
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DOSISAANPASSINGEN 
ß-THALASSEMIE
Reblozyl biedt de mogelijkheid tot een stapsgewijze individuele dosering

ß - T H A L A S S E M I E

Dosisverhoging

Overweeg een dosisverhoging 
in één van de volgende 
situaties: 

•  Een afname in de RBC- 
transfusiebehoefte van ten 
minste een derde is niet 
bereikt na 2 aaneengesloten 
toedieningen (6 weken)

•  De respons op Reblozyl 
neemt af

Dosisverlaging

Overweeg een dosisverlaging 
indien:

•  Het Hb stijgt met >1,2 mmol/L 
(>2 g/dl) binnen 3 weken, 
zonder bloedtransfusies, 
verlaag de dosering met  
één niveau

•  Doseer niet lager dan  
0,80 mg/kg

Doseerstappen

1,25 mg/kg

1,00 mg/kg

0,80 mg/kg

STOP MET DE THERAPIE, INDIEN: 

•  De patiënt geen klinisch voordeel ervaart na een behandeling  
van 9 weken (3 toedieningen) op het maximale dosisniveau

•  Er geen andere verklaring is voor het gebrek aan respons  
(bijvoorbeeld: bloeding, operatie, bijkomende aandoening)

• De toxiciteit onaanvaardbaar is, ongeacht wanneer

Maximale dosering  

1,25 mg/kg elke 3 weken

3 6 9Weeks

Startdosis 

1,00  
mg/kg

Verhoog de dosering indien de patiënt na 
2 aaneengesloten toedieningen (6 weken) 

geen afname heeft van ten minste  
een derde in RBC-transfusiebehoefte 

1,25  
mg/kg

3 6 9Weken

Doorgaan met
0,80 mg/kg

Doorgaan met
0,80 mg/kg



MONITOREN

PERSONALISEREN

STARTEN

ß - T H A L A S S E M I E

STARTEN MET REBLOZYL  
BIJ PATIENTEN MET ß-THALASSEMIE 

•  Als de Hb-waarde ≥7,1 mmol/L ≥11,5 g/dl) is gedurende ten minste  
3 weken zonder rode bloedcel (RBC) transfusies; stel de dosis uit tot de 
Hb-waarde ≤6,8 mmol/L (≤11,0 g/dl) is.

•  Als er ook een gelijktijdige snelle toename in Hb is (>1,2 mmol/L (>2 g/dl) 
binnen 3 weken zonder RBC-transfusies) overweeg dan te starten met 
één dosisniveau lager na het uitstellen van de dosis

Indien er aanhoudend graad ≥3 bijwerkingen optreden, stel dan de 
behandeling uit tot de toxiciteit is afgenomen of de situatie hetzelfde is  
als voor de behandeling

Indien de patiënt een verlies van respons op Reblozyl lijkt te ervaren,  
sluit dan andere oorzaken voor het dalen van het Hb uit (bijvoorbeeld:  
een bloeding). Als er geen oorzaak kan worden aangetoond, overweeg dan 
de dosering te verhogen naar het volgende dosisniveau, tot een maximum 
van 1,25 mg/kg 

Voordat u met de therapie begint, dient u de Reblozyl 
risicominimalisatiematerialen in acht te nemen

Controleer de bloeddruk voorafgaand aan elke toediening

Bepaal de hemoglobine (Hb)-waarde voorafgaand aan elke toediening

•   Startdosering: 1,0 mg/kg lichaamsgewicht*

•   Frequentie: elke 3 weken

•   Toediening: subcutaan in bovenarm, dij of buikwand

Als een toediening niet op tijd heeft plaatsgevonden, dien dan zo snel 
mogelijk de huidige dosering toe en gebruik een interval van 3 weken

Tromboseprofylaxe moet worden overwogen bij patiënten met een  
verhoogd risico op trombo-embolische voorvallen

De dosering van Reblozyl kan worden aangepast op geleide van respons

GA DOOR MET REBLOZYL 
zolang de patiënt een klinisch voordeel ervaart

Voor reconstitutie, subcutane toediening en het bewaren van Reblozyl zie elders in deze brochure

*Aanpassing van de startdosering is niet nodig bij patiënten: 
• Met een hoge leeftijd
•  Met leverfunctiestoornissen (totaalbilirubine  > de bovengrens van normaal (ULN) en/of 

alanineaminotransferase of aspartaataminotransferase <3 x ULN)  
• Met mild tot matig nierfalen (GFR tussen ≥30 en <90 ml/min/1,73 m2)



▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

INDICATIES

•  Voor de behandeling van volwassen patiënten met transfusieafhankelijke anemie veroorzaakt door myelodysplastisch 
syndroom (MDS) met zeer laag, laag en intermediair risico met ringsideroblasten, die een onbevredigende respons 
hebben of niet in aanmerking komen voor behandeling op basis van erytropoëtine.

• Voor de behandeling van volwassen patiënten met transfusieafhankelijke anemie bij ß-thalassemie.

PRAKTIJKGIDS  
REBLOZYL® (LUSPATERCEPT) 
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β-thalassemie


