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Contactgegevens
Instrumenten voor patiënten-educatie
Disclaimer(s)
Referenties

Interne indicaties
Daratumumab is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom. 

Werking
Uitgebreidere uitleg staat onderin onder titel aanvullende info

Daratumumab is een anti CD38 monoklonaal antilichaam. CD 38 is een eiwit dat in grote getallen aanwezig is op 
multiple myeloomcellen. Daratumumab bindt aan CD 38 en activeert verschillende mechanismen:

Activatie van de macrofagen wat resulteert in fagocytose van de multiple myeloomcellen (ADCP)
Activatie van de natural killer (NK) cellen die de cel vervolgens vernietigt (ADCC)
Beschadiging van membranen (CDC)
Direct effect door het blokkeren van signaal transductie

Werkingsmechanisme  http://www.bloodjournal.org/content/127/6/681 
van de Donk, et a., 2016

Cyclus
De duur van een cyclus is afhankelijk van het gebruikte schema.

Dosis
Daratumumab wordt meestal subcutaan toegediend. In bepaalde indicaties wordt daratumumab 
intraveneus toegediend. (bvb. indien lichaamsgewicht > 120 kg).
De aanbevolen dosis verschilt naar gelang de toedieningswijze. 

Subcutane toediening Intraveneuze toediening

1800 mg (vaste dosis onafhankelijk van het gewicht) 16mg/kg lichaamsgewicht IV

(Voor dosisreducties, zie medische aandachtspunten)

Overzicht

Toedieningswijze

Subcutane toediening Intraveneuze toediening

15 ml over 3-5 minuten

ter hoogte van de buik

dag 1 infuus (1000ml) over ± 6u30 u
dag 8 infuus (500 ml) over ± 4u30 u
dag 15 en dag 22 infuus (500 ml) over ± 3u30u
vanaf cyclus 2 toediening over 1,50 uur

http://www.bloodjournal.org/content/127/6/681
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Schema

Dd: daratumumab - dexamethasone cyclus= 4 weken

Stofnaam Merknaa
m

Dag    wijze van 
toediening

1 2-7 8 9-14 15 16-21 22 23-28 

Daratumum
ab

Darzalex® • (•) (•) (•) overwegend 
subcutane 
toediening

Dexametha
sone

• (•) (•) (•) capsule 's 
morgens bij de 
maaltijd

Premedicatie: zie preventie infuusreactie

(•) afhankelijk van de cyclus

Cyclus 1 en 2: Daratumumab 1800 mg SC op d1,8,15,22 - Dexamethasone 40mg PO/d (20mg/d >75j)  op 
d8,15,22 
Cyclus 3-6: Daratumumab 1800 mg SC op d1+15 - Dexamthasone 40mg PO/d (20mg/d >75j) op d1,15
Cyclus 7 +: Daratumumab 1800 mg SC op d1 - Dexamethasone 40mg PO/d (20mg/d >75j) op d1
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DVd: Daratumumab+ bortezomib (2x/week)+ dexamethasone (cyclus 3 weken)

Generi
eke 
naam

Merk
naam

Dag Wijze 
van 
toedieni
ng

1 2 3 4 5 6
-
7

8 9 1
0

1
1

1
2

13-
14

1
5

16-
21

Bortez
omib

Velca
de®

• • • • SC 
minimu
m 5 sec, 
afwissele
nd buik 
en 
bovenbe
nen

zie ZVF 
bortezo
mib

Dexam
ethaso
ne

• • • • • • • • Capsule, 
's 
morgens 
bij de 
maaltijd

Daratu
muma
b

Darzal
ex®

• (•
)

(•
)

overweg
end 
subcutan
e 
toedieni
ng

Premedicatie: zie preventie infuusreactie

(•) afhankelijk van de cyclus

Cyclus 1: Daratumumab 1800 mg SC op d1,8,15 - Velcade (Bortezomib) SC op d1,4,8,11 - Dexamethasone 
20mg/d PO op d1,2,4,5,8,9,11,12,15
Cyclus 2 + 3: Daratumumab 1800 mg SC op d1,8,15 - Bortezomib (Velcade) SC op d1,4,8,11 - Dexamethasone 
40mg/d PO (20mg/d >75j) op d1,2,4,5,8,9,11,12) 
Cyclus 4-8: Daratumumab 1800 mg SC op d1 - Bortezomib (Velcade) SC op d1,4,8,11 - Dexamethasone 40mg/
d PO (20mg/d >75j) op d1,2,4,5,8,9,11,12
Cyclus 9+:  Daratumumab 1800 mg SC op d1- Dexamethasone 40mg/d PO (20mg/d >75j) op d1,2,4,5,8,9,11,12

http://wiki/pages/releaseview.action?pageId=166302174
http://wiki/pages/releaseview.action?pageId=166302174
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DVd: Daratumumab+ bortezomib (1x/week)+ dexamethasone (cyclus 4 weken)

Generie
ke naam

Merkn
aam

Dag Wijze van 
toediening

1 2 3-
7

8 9 10-1
4

1
5

1
6

17-2
1

2
2

2
3

24-2
8

Bortezo
mib

Velcad
e®

• • • • SC 
minimum 5 
sec, 
afwisselend 
buik en 
bovenbenen

zie ZVF 
bortezomib

Dexamet
hasone

• • • • • • • Capsule, 's 
morgens bij 
de maaltijd

Daratum
umab

Darzale
x®

• (•
)

(•
)

(•
)

overwegend 
subcutane 
toediening

Premedicatie: zie preventie infuusreactie

(•) afhankelijk van de cyclus

Cyclus 1: Daratumumab 1800mg SC op d1,8,15,22 - Velcade (Bortezomib) SC op d1,8,15,22 - Dexamethasone 
20mg/d PO  op d1,2,8,9,15,16,22,23
Cyclus 2: Daratumumab 1800 mg SC  op d1,8,15,22 - Velcade (Bortezomib) SC op d1,8,15,22 - 
Dexamethasone 20mg/d PO  op d1,2,8,9,15,16,22,23
Cyclus 3-6: Daratumumab 1800 mg SC op d1,15 - Velcade (Bortezomib) SC op d1,8,15,22 - Dexamethasone 
20mg/d PO  op d1,2,8,9,15,16,22,23
Cyclus 7-8: Daratumumab 1800 mg SC op d1 - Velcade (Bortezomib) SC op d1,8,15,22 - Dexamethasone 
20mg/d PO op d1,2,8,9,15,16,22,23 

DRd: Daratumumab+ lenalidomide + dexamethasone (cyclus 4 weken)

Generieke 
naam

Merknaa
m

Dag Wijze van toediening

1 2-7 8 9-14 15 16-2
1

22 23-2
8

Lenalidomide Revlimid® • • • • • • zie ZVF: lenalidomide

http://wiki/pages/releaseview.action?pageId=166302174
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/pages/releaseview.action?pageId=166302393
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Generieke 
naam

Merknaa
m

Dag Wijze van toediening

Dexamethaso
ne

• • • • Capsule, 's morgens bij de 
maaltijd

Daratumuma
b

Darzalex® • (•) (•) (•) overwegend subcutane 
toediening

Premedicatie: zie preventie infuusreactie

(•) afhankelijk van de cyclus

Cyclus 1: Daratumumab 1800mg SC op d1,8,15,22 - Lenalidomide (Revlimid) PO van d1tem. d21 - 
Dexamethasone 40mg/d PO (20mg/d >75j) op d1,8,15,22
Cyclus 2: Daratumumab 1800 mg SC op d1,8,15,22 - Lenalidomide (Revlimid) PO van d1 tem. d21 - 
Dexamethasone 40mg/d PO (20mg/d >75j) op d1,8,15,22 
Cyclus 3-6: Daratumumab 1800 mg SC  op d1+15 - Lenalidomide (Revlimid) PO van d1 tem. d21 - 
Dexamethasone 40mg/d PO (20mg/d >75j) op d1,8,15,22
Cyclus 7+: Daratumumab 1800 mg SC  op d1 - Lenalidomide (Revlimid) PO van d1tem. d21 - Dexamethasone 
40mg/d PO (20mg/d >75j) op d1,8,15,22

DVMP: Daratumumab+ bortezomib + melfalan+ prednisolone (cyclus 6 weken) 
cyclus 1

Ge
ner
iek
e 
na
am

Me
rk
na
a
m

Dag Wij
ze 
van 
toe
die
nin
g

1 2 3 4 5
-
7

8 9
-
1
0

1
1

1
2-
1
4

1
5

1
6
-
2
1

2
2

2
3
-
2
4

2
5

2
6
-
2
8

2
9

3
0
-
3
1

3
2

3
3
-
3
5

3
6

3
7
-
4
2

Dar
atu
mu
ma
b

Da
rza
lex
®

• (
•
)

(
•
)

(
•
)

(
•
)

(
•
)

ove
rwe
gen
d 
sub
cut
ane 
toe
die
nin
g
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Ge
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e 
na
am

Me
rk
na
a
m

Dag Wij
ze 
van 
toe
die
nin
g

Bor
tez
om
ib

Vel
ca
de
®

• • • • • • • • SC 
min
imu
m 5 
sec, 
afw
isse
len
d 
bui
k/ 
bov
enb
ene
n, 
zie 
ZVF 
bor
tez
omi
b

Mel
fal
an

Inn
am
e 
Mel
fal
an 
in 
cyc
lus 
1 
te
m 
9

Alk
er
an
®

• • • • Tab
let  
op 
een 
leg
e 
ma
ag, 
zie 
ZVF
: 
mel
fala
n

http://wiki/pages/releaseview.action?pageId=166302174
http://wiki/pages/releaseview.action?pageId=166302174
http://wiki/pages/releaseview.action?pageId=166302174
http://wiki/pages/releaseview.action?pageId=166302174
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/pages/releaseview.action?pageId=226605673
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/pages/releaseview.action?pageId=226605673
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/pages/releaseview.action?pageId=226605673
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Ge
ner
iek
e 
na
am

Me
rk
na
a
m

Dag Wij
ze 
van 
toe
die
nin
g

Prednisol
one

Inname 
prednisol
one in 
cyclus 1 
tem 9

• • • • Cap
sul
e, 's 
mo
rge
ns 
bij 
de 
ma
altij
d 

Dexamet
hasone 
20 mg

Inname 
voor 
daratum
umab op 
dagen 
dat er 
geen 
inname is 
van 
prednisol
one

Cap
sul
e, 's 
mo
rge
ns 
bij 
de 
ma
altij
d 

Premedicatie: zie preventie infuusreactie

(•) afhankelijk van de cyclus

Cyclus 1: Daratumumab 1800 mg SC 1800mg op d1,8,15,22,29,36 - Velcade (Bortezomib) SC 1.3mg/m² op 
d1,4,8,11,22,25,29,32 - Melfalan 9mg/m² PO  op d1,2,3,4 - Prednisone 60mg/m²PO  op d1,2,3,4 , 
dexamethasone 20 mg op dag 8, 15,22,29,36.
Cyclus 2-9 Daratumumab 1800mg SC op d1,22 - Velcade (Bortezomib) SC 1.3mg/m² op d1,8,22,29 - Melfalan 
9mg/m² PO (d1,2,3,4) - Prednisone 60mg/m² PO (d1,2,3,4) , dexamethasone 20 mg op dag 22 ingenomen.
Cyclus 10+:  Daratumumab 1800mg SC q4w + dexamethasone 20 mg op d1
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DPd: daratumumab+pomalidomide-dexamethasone

Generieke 
naam

Merknaa
m

Wijze van 
toediening

1 2-7 8 9-14 15 16-21 22 23-28

Daratumum
ab

Darzalex® • (•) (•) (•) overwegend 
subcutane toediening

Pomalidomi
de

Imnovid® • • • • • • zie ook 
ZVF: pomalidomide

capsule met of 
zonder voedsel

Dexamethas
one

• • • • dag 1 
dexamethasone via 
de bloedbaan nadien 
capsule 's morgens 
bij de maaltijd

Premedicatie: zie preventie infuusreactie

(•) afhankelijk van de cyclus

Cyclus 1 en 2: Daratumumab 1800 mg SC op d1,8,15,22 - Pomalidomide (Imnovid) van d1 tem21- 
Dexamethasone 40mg PO/d (20mg/d >75j)  , op d1, 8,15,22 
Cyclus 3 en 6: Daratumumab 1800 mg SC op d1,15 - Pomalidomide (Imnovid) van d1 tem21- Dexamethasone 
40mg PO/d (20mg/d >75j)  op d1, 8,15,22 
Cyclus 7+: Daratumumab 1800 mg SC op d1 - Pomalidomide (Imnovid) van d1 tem21- Dexamethasone 40mg 
PO/d (20mg/d >75j)  op d1, d8,15,22 

Waar toegediend?
Daratumumab kan ambulant worden toegediend in het dagziekenhuis. Indien de eerste 4 toedieningen van 
daratumumab vlot verlopen zijn, is het mogelijk om de toediening van daratumumab (en bortezomib) thuis te laten 
plaats vinden. De toediening thuis gebeurt door opgeleide verpleegkundigen. De patiënt hoeft dan enkel op dag 1 
van een nieuwe cyclus naar het ziekenhuis te komen.

De toediening in de thuissetting wordt voorlopig on hold gezet, de beslissing van de overheid wordt afgewacht.

Thuishospitalisatie daratumumab

Wie komt in aanmerking voor thuishospitalisatie daratumumab?
Patiënten die daratumumab krijgen in monotherapie, zonder andere parenterale antitumorale therapie.
2 toedieningen gehad hebben in het ziekenhuis en geen belangrijke allergische reacties ontwikkeld hebben 
na eerste toedieningen.
(Mogelijke) aanwezigheid van een naaste in de 2 uur volgend op de toediening van daratumumab.

https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/pages/releaseview.action?pageId=261698823
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Wie komt niet in aanmerking voor thuishospitalisatie daratumumab?
Indien lichaamsgewicht > 120 kg
Gedocumenteerde compliantie-problematiek in de voorgeschiedenis
Deelname aan klinische studie 
Voorgeschiedenis van allergische reacties of infusiereacties op daratumumab SC
Chronische infectie met hepatitis B, hepatitis C of HIV
Patiënten met ernstige mentale beperkingen zonder een ondersteunend netwerk (familie- mantelzorg – 
aanwezige zorgverleners)
Contra-indicatie voor thuishospitalisatie volgens de huisarts

Nevenwerkingen
* (optreden: vaak, regelmatig, zelden)

Acuut (uren, dagen):
infusie gerelateerde reactie ,ook bij subcutane toediening!

10.2% bij daratumumab SC
48% bij daratumumab IV
Graad 1 en 2 reacties: verstopte neus, hoest, rillingen, loopneus, keelpijn, irritatie van de keel, 
dyspnoe, koorts, misselijkheid en braken.
Graad 3 (zeer zelden):dyspneu, hypoxie, hypertensie en bronchospasmen
Geen graad 4 of 5 infusie  gerelateerde reacties zijn gerapporteerd.

Laattijdig (dagen, weken):

Gastro-intestinaal: misselijkheid en braken (27%), gewichtsverlies, diarree, constipatie, abdominale pijn
Hematologisch: myelosupressie (27%) (infectie- bloeding -anemie)
Neurologisch: duizeligheid, hoofdpijn
Pulmonaal: hoest, dyspnoe (21%), neusverkoudheid
Cardiovasculair: hypertensie
Andere: vermoeidheid (39%), koorts (21%), rugpijn (en andere bot-en spierpijn) (23%)

Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta
Geneesmiddelen worden uitgescheiden via excreta, zoals de urine, faeces, braaksel, zweet. Resten van deze 
geneesmiddelen zijn na de toediening terug te vinden in deze excreta. De mogelijke risico’s daarvan zijn niet 
gekend, daarom zijn voorzichtigheid en algemene hygiënische maatregelen geboden.

Co- medicatie en supportieve zorg

Preventie infuusreacties op daratumumab

Subcutane toediening Intraveneuze toediening

1ste toediening, premedicatie 1 tot 3 uur voor de toediening van daratumumab

Dexamethasone minstens 20 mg 
Montelukast®10 mg (enkel bij COPD)
Zyrtec® 10 mg
Paracetamol 1 gr

Aacidexam® 40 mg IV
Montelukast®10 mg (enkel bij COPD)
Zyrtec® 10 mg
Paracetamol 1 gr
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Subcutane toediening Intraveneuze toediening

vanaf de 2de toediening, premedicatie 1 tot 3 uur voor de toediening van daratumumab

Dexamethasone (PO) minstens 20 mg
Zyrtec® 10 mg
Paracetamol 1 gr

Dexamethasone (PO) minstens 20 mg
Zyrtec® 10 mg
Paracetamol 1 gr

Afhankelijk van het schema krijgt de patiënt 40 mg of 20 mg dexamethasone. Patiënten ouder dan 75 jaar krijgen 
vaak maar 20 mg dexamethasone.

Aanpak infuusreactie op daratumumab
Zie opvolging en nazorg

Antivirale profylaxie
Start antivirale profylaxe ter voorkoming van herpes zoster heractivatie binnen 1 week na de start van 
daratumumab en zet deze behandeling voort tot 3 maanden na de laatste infusie.

Bij normale nierfunctie: aciclovir 400 mg 2x/d 
Bij verminderde nierfunctie: aciclovir 200 mg 2x/d

Andere verpleegkundige aandachtspunten

Waarschuwingskaart igv. transfusienood
Overhandig bij de start van daratumumab de waarschuwingskaart met informatie igv. transfusienood;  zie 
ook interferentie met bloedcompatibiliteitstesten.

Verpleegkundig assessment vóór elke toediening

Subcutane toediening Intraveneuze toediening
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Voor de toediening: bloedruk, 
hartfrequentie en temperatuur meten

Voor de toediening: bloedruk, hartfrequentie en 
temperatuur meten
Tijdens de eerste en de tweede toediening: bloedruk, 
hartfrequentie en temperatuur meten 30 minuten en 1 
uur na de start en op het einde van de toediening.

Controle inname premedicatie 1 uur voor de toediening. Zie hierboven: premedicatie.
Bevragen inname antivirale profylaxe: 400 mg aciclovir 2x/d (bij verminderde nierfunctie: 200 mg aciclovir 
2x/d)
Bevraag het gebruik van het dagboek of de app symptoomlast en eventuele andere neveneffecten.

Contra-indicaties voor toediening

Dien daratumumab niet toe als je verpleegkundig assessment volgende parameters of symptomen aangeeft en 
consulteer een hematoloog.

Bloeddruk lager is dan 100/60 mmHg of hoger dan 170/100 mmHg
Hartritme in rust hoger is dan 100 slagen per minuut of als een onregelmatig hartritme (tenzij dit chronisch 
en gekend is).
Lichaamstemperatuur hoger dan 38.0°C

Bereiding van daratumumab

Subcutane toediening Intraveneuze toediening

Daratumumab is een kant-en-klare oplossing die niet 
verdund of met andere producten gemengd mag worden.
De volledige richtlijn over de bereiding van potentieel 
toxische stoffen kan je vinden via deze link (intern voor 
UZ Leuven) of via https://www.nexuzhealth.be/sites/
default/files/cyztra/18991.pdf (voor externe 
zorgverleners).
Controleer of de daratumumab-oplossing helder tot 
opaalachtig, kleurloos tot geel is.
Gebruik de oplossing niet als deze verkleurd is of als er 
ondoorschijnende of andere vreemde objecten inzitten.
Trek 15 ml op uit de flacon als je voor de toediening een SC 
naald gebruikt.
Als je een vleugelnaald gebruikt, dien je de volledige flacon 
op te trekken zodat de patiënt effectief 15 ml krijgt. 
Na het optrekken moet daratumumab SC binnen de 4 uur 
worden toegediend. Als deze niet onmiddellijk wordt 
gebruikt, identificeer de spuit met vermelding van datum 
en.

Daratumumab wordt bereid door de 
apotheek.

https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/display/public/muzlidoc/Bereiding+van+potentieel+toxische+stoffen+voor+subcutane+toediening
https://www.nexuzhealth.be/sites/default/files/cyztra/22210.pdf
https://www.nexuzhealth.be/sites/default/files/cyztra/22210.pdf
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Toediening van daratumumab

Subcutane toediening Intraveneuze toediening

De volledige richtlijn over de subcutane toediening van 
potentieel toxische stoffen kan je vinden via deze 
link (intern voor UZ Leuven) of via https://
www.nexuzhealth.be/sites/default/files/cyztra/
24103.pdf (voor externe zorgverleners).
Kies telkens een andere injectieplaats in de buik, op 
ongeveer 7,5 cm rechts of links van de navel, noteer 
systematisch aan welke zijde er geïnjecteerd is.
Injecteer niet in een gevoelige, rode of harde zone of 
blauwe plekken en littekens.
Gebruik een subcutane naald of een vleugelnaald. 
Injecteer subcutaan met een constante toedieningssnelheid 
over 3–5 minuten. Als de patiënt pijn ervaart, stop dan met 
het toedienen of vertraag de injectiesnelheid. Als de pijn 
aanhoudt, kan je een andere injectieplaats kiezen aan de 
andere kant van de buik om de rest van de dosis toe te 
dienen.
Laat na de injectie de naald nog 10 seconden ter plaatse.
Er kan een kleine hoeveelheid bloed of vloeistof uit de 
injectieplaats lopen. Oefen druk uit op de huid kompres tot 
het bloeden is gestopt. Wrijf niet op de injectieplaats.

Infusie moet binnen de 15 uur worden 
voltooid.
Dien de daratumumab toe volgens 
onderstaande infuussnelheden

Infuussnelheden:

Verdunning
svolume

Infusiesnelheid 
tijdens het 
eerste uur

verhoging van 
infusiesnelhei
d

Maximale 
infusiesnelhei
d

totale 
duurtijd

eerste 
toediening

1000 ml 50 ml/u + 50 ml/u ieder 
uur

200 ml/u ± 6u30

tweede 
toediening*

 500 ml 50 ml/u ± 4u30

alle volgende 
infusies**

 500 ml 100 ml/u ± 3u30

Versnelde 
toediening vanaf 
cyclus 2

500 ml 200 ml/u 200 ml/u 400 ml/u ± 1u30

*tenzij infuusreacties in de eerste 3 uur van de 1ste toediening

**tenzij infuus reacties bij een uiteindelijke infusiesnelheid van ≥ 100ml/u

https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/display/muzlidoc/Subcutane+toediening+van+potentieel+toxische+stoffen
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/display/muzlidoc/Subcutane+toediening+van+potentieel+toxische+stoffen
https://www.nexuzhealth.be/sites/default/files/cyztra/22210.pdf
https://www.nexuzhealth.be/sites/default/files/cyztra/22210.pdf
https://www.nexuzhealth.be/sites/default/files/cyztra/22210.pdf
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Bewaring van daratumumab

Subcutane toediening Intraveneuze toediening

ongeopende flacon, bewaard tussen 2-8°C 
= 12 maanden houdbaar
ongeopende flacon, uit de frigo = 24 uur 
houdbaar
opgetrokken in spuit, uit de frigo = 4 uur 
houdbaar

opgetrokken, in de frigo = 24 uur houdbaar
opgetrokken, uit de frigo = 15 uur houdbaar

de verdunde oplossing kan kleine, doorschijnend tot witte 
eiwitachtige deeltjes bevatten, omdat daratumumab een 
eiwit is. Niet gebruiken als je ondoorzichtige deeltjes, 
verkleuring of andere vreemde deeltjes waarneemt.

Opvolging en nazorg

Subcutane toediening Intraveneuze toediening

Bij de eerste toediening Bij de eerste en de tweede toediening

Opvolgen van eventuele infusiereacties (zie 
neveneffecten) gedurende 6 uur na de 
inspuiting.
In het geval van infusiereacties, ongeacht de 
graad/ernst: onmiddellijk de symptomen 
behandelen (bv. herhalen corticoïden en/of 
antihistaminica).
Behandeling met daratumumab permanent 
stopzetten indien de patiënt bij de volgende 
infusie een infuusgerelateerd symptoom van ≥
graad 3 krijgt.

Opvolgen van eventuele infuusreacties (zie 
neveneffecten).
Onderbreek de toediening bij infuusreacties, 
ongeacht de graad/ernst en behandel de symptomen 
(bv. herhalen corticoïden en/of antihistaminica).
Graad 1-2 (licht tot matig): Zodra patiënt stabiel is: 
herstart aan de helft van de snelheid waarbij de 
infuusreactie zich had voorgedaan en hoog op 
volgens het infusieschema.
Graad 3 (ernstig): Indien de intensiteit van de 
infuusreactie afneemt tot graad 2 of lager, kan 
overwogen worden de infusie te hervatten aan de 
helft van de snelheid waarbij de reactie zich had 
voorgedaan en geleidelijk op te hogen volgens het 
infusieschema.
Graad 4 (levensbedreigend) of indien bij de 
volgende infusie terug een graad 3: Stop de 
behandeling met daratumumab permanent.

Vanaf de 2 de toediening Vanaf de 3de toediening

geen specifieke observatie na injectie nodig Geen specifieke observatie na infusie nodig
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Andere medische aandachtspunten

(Medicamenteuze) interacties
Interferentie met bloedcompatibiliteitstesten

daratumumab bindt aan CD38, dat ook in geringe mate tot expressie komt op rode bloedcellen (RBC's)
daratumumab dat aan RBC's bindt, kan de detectie van antilichamen tegen RBC (minor) antigenen of 
onregelmatige antilichamen (of Indirecte Coombs test) antigenen in het serum van de patiënt maskeren. Dit 
interfereert met de compatibiliteiitstesten van de bloedbank, zoals de antistofscreening en kruisproef, die 
tot de routine pre-transfusietesten behoren (beide testen maken gebruik van de indirecte 
antiglobulinetechniek (IAT)
De bepaling van de bloedgroep (ABO/D) van een patiënt wordt niet beïnvloed

Typische negatieve indirecte Coombs-test wordt tegenwoordig ook negatieve antistofscreening genoemd
Typische positieve indirecte Coombs-test wordt tegenwoordig ook positieve antistofscreening genoemd

Voor de eerste toediening van daratumumab dient een moleculaire bepaling van RBC antigenen uitgevoerd te 
worden zodat deze bepaling beschikbaar is igv transfusie vereist is.
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BELANGRIJK-BELANGRIJK-BELANGRIJK-BELANGRIJK-BELANGRIJK-BELANGRIJK-BELANGRIJK-BELANGRIJK-
BELANGRIJK-BELANGRIJK

Praktisch betekent dit de volgende testen:

Bloedtesten voor de start Indien nog niet gekend:

ABO en RhD (8201)
Resus ondergroepen CcEe (8202)

Steeds

onregelmatige RBC antilichamen (Indirecte 
Coombs) (8240)
directe antiglobulinetest (Directe Coombs) (8250)
andere RBC antigenen (8230) waarbij moleculaire 
bepaling wordt uitgevoerd!! (niet vergeten!)

Bloedtesten zo nood aan bloed tijdens of tot 6 maand 
na de behandeling

klassieke kruisproef volstaat indien testen bij 
start zijn uitgevoerd + BTC op de hoogte is

--> voor vragen hieromtrent: contacteer 
hoofdlaborante (Betty Thielens): dect 43400

indien bloedtesten niet voor de start zijn uitgevoerd en 
patiënt heeft een urgente transfusie nodig

ABO/RhD-compatibele RBC’s zonder kruisproef
Bepaling van bloedtesten die normaal voor de 
start dienen te gebeuren

-> deze testen, vooral de andere RBC 
antigenen nemen een paar dagen in beslag.

Daratumumab-interfereert met de indirecte antiglobulinetest (IAT) zowel bij de antistofscreening-
identificatie als bij de kruisproeven en dit kan tot 6 maanden voorkomen na de laatste infusie van het 
product. Daarom dient de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg de patiënt te adviseren om de 
patiëntenwaarschuwingskaart tot 6 maanden na het einde van de behandeling bij zich te dragen
Wanneer een urgente transfusie nodig is, kunnen ABO/RhD-compatibele RBC’s zonder kruisproef worden 
gegeven volgens de voorschriften van de lokale bloedbank;

Nota: rouleaux-vorming van erythrocyten bij multiple myeloom kan ook fouten geven in serologische typering

Interferentie met bepaling van complete respons

Daratumumab is een humaan monoklonaal IgG-kappa antilichaam dat gedetecteerd kan worden via zowel 
serumproteïne-elektroforese (SPE) als immunofixatie (IFE), die beide gebruikt worden voor de klinische 
monitoring van endogeen M-proteïne (zie rubriek 4.5). Deze interferentie kan bij sommige patiënten met IgG-
kappa myeloomproteïne invloed hebben op de bepaling van de complete respons en van de ziekteprogressie.

Herevaluatie
Bepaling paraproteïne na iedere cyclus.

Bij patiënten met een  IgG-kappa paraproteïne dient bij het opsporen van een complete respons/very good 
partial response hiermee rekening te worden gehouden.
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Bij deze patiëntenpopulatie kan een volledige respons bepaald worden a.h.v. een Daratumumab Interference 
Reflex Assay (DIRA)-test. Een DIRA-test wordt bepaald in een extern labo en kan worden aangevraagd van maandag 
t.e.m. donderdag. Indien op vrijdag een DIRA-test dient bepaald te worden, neemt u best vooraf contact op met 
Prof. Poesen Koen (koen.poesen@uzleuven.be).Een DIRA-test kan als volgt bepaald worden:

Schrijf een "geachte collega bon" + adressogram
Stuur deze bon samen met een gelabelde oranje tube op naar het labo.

Dosisreducties
geen dosisreducties 

Vaccinatiebeleid
De volledige richtlijn van het Leuvens kankerinstituut rond vaccinatiebeleid kan u vinden via deze link (intern voor 
UZ Leuven) of via https://www.nexuzhealth.be/sites/default/files/cyztra/22844.pdf (voor huisartsen).

Andere
/

Aanvullende info
Medicatie is mutageen, teratogeen en carcinogeen: patiënt en partner begrijpen de nood aan goede anticonceptie.

Uitgebreidere informatie werkingsmechanisme:

Daratumumab is een anti CD38 monoklonaal antilichaam. CD 38 is een eiwit dat in grote getallen aanwezig is op 
multiple myeloomcellen. Daratumumab bindt aan CD 38 en activeert verschillende mechanismen:

ADCP: Antibody-Dependent Cellular Phagocytosis = Activatie van de macrofagen wat resulteert in fagocytose 
van de multiple myeloomcellen 
ADCC: Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity = Activatie van de natural killer (NK) cellen die de cel 
vervolgens vernietigt. 
Daartoe heeft een NK-cel blaasjes met enzymen bij zich. Deze zogenaamde (azurofiele cytoplasmatische) 
granules zijn gevuld met de enzymen perforine en granzyme. De poriën vormende perforinemoleculen en 
granzymen induceren apoptose in de aangevallen cel als zij door degranulatie vrijkomen. Daarnaast kunnen 
NK-cellen abnormale cellen doden middels de moleculen Fas ligand (FasL) en TRAIL die zij tot expressie 
brengen op hun celmembraan.
CDC: Complement Dependant Cytotoxity = beschadiging van membranen. 
Daratumumab bindt op CD 38, waardoor er op zijn beurt, door een reeks veranderingen in de celomgeving 
een makkelijkere binding ontstaat met een ander eiwitcomplex: c1q. door deze binding met c1q wordt er 
MAC (Membrane Attack Complex) geproduceerd. MAC beschadigd de wand van de multiple myeloomcel. 
Hierdoor kunnen ionen en ook water de cel binnendringen waardoor de cel vernietigd wordt.(Cook E. et al., 
2016)
direct effect door het blokkeren van signaaltransductie (invloed op werking groeifactor en ook op adhesie 
van de moleculen)

Contactgegevens
Op werkdagen tussen 8u30 en 16.00u via het dagcentrum 016/34 88 66 of Anneleen Vanhellemont 
(Verpleegkundig specialist plasmacelaandoeningen) 016 34 18 36 (op weekdagen)
's avonds en in het weekend via het centrale nummer van het ziekenhuis: 016/ 33 22 11 en vragen naar de 
hematoloog van wacht.

mailto:koen.poesen@uzleuven.be
http://wiki/x/xwhkFw
https://www.nexuzhealth.be/sites/default/files/cyztra/22844.pdf
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Instrumenten voor patiënten-educatie
Dagboek
Je therapie: daratumumab-dexamethason 
Je therapie: daratumumab-pomlidomide-dexamethason
Je therapie: daratumumab lenalidomide-dexamethason
Je therapie: daratumumab-bortezomib-dexamethason
Je therapie: daratumumab-bortezomib- melfalan-prednisolone
Gids bij je behandeling met tabletten of capsules
Brochure thuiszorg ikv een oncologische behandeling

Disclaimer(s)
Algemene disclaimer UZ Leuven procedures

Referenties
CCO Formulary: daratumumab, november 2016

https://assets.uzleuven.be/files/2019-12/dagboek_chemotherapie_tabletten_capsules.pdf
https://assets.uzleuven.be/files/2021-03/701342_v032021_daratumumab_dexamethason_def.pdf
https://assets.uzleuven.be/files/2020-12/701326_v112020_dpd_def.pdf
https://assets.uzleuven.be/files/2020-12/701306_v112020_drd_def.pdf
https://assets.uzleuven.be/files/2021-06/701394_v062021_dvd_def.pdf
https://assets.uzleuven.be/files/2021-07/701390_v062021_dvmp_def.pdf
https://assets.uzleuven.be/files/2020-03/701166_v032020_gids_oncologische_behandeling_tabletten_capsules_mettabs_def.pdf
https://assets.uzleuven.be/files/2021-08/701416_v082021_thuiszorg_onco_def.pdf
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/display/muzlidoc/Algemene+disclaimer+UZ+Leuven+procedures
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