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Van paclitaxel tot docetaxel 

1971 

1986 

 

 

OH 

Amerikaanse 

taxus Brevifolia 

Europese 

taxus baccata 

T.19. Verweij et al, Annals of Oncology 1994, 5: 495-505 

T.3.  Gligorov et al, The Oncologist 2004; 9 (suppl 2): 3-8  



Taxotere® : productieproces 
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Werkingsmechanisme 
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    Taxotere® werkingsmechanisme 

• Tijdens de mitose bindt Taxotere® zich op de 
tubuline dimeren in de  microtubuli 

• Stabilisatie van microtubuli 

• Inhibitie van de desintegratie van het netwerk 
(spindle) 

• Blokkeert de M-fase van de celcyclus 

• Accumulatie van de cellen in  de G2/M fase 

T.3.  Gligorov et al, the Oncologist 2004, 9 (suppl. 2): 3-8 
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 Werkingsmechanisme taxanen 

Mitose:  premetaphase 

Pool met mitotic 

spindle 

Oplosbare tubuline 

dimeren 

Fragment van het   

kernmembraan 

Taxanen 

Promoten polymerisatie  

Voorkomen depolymerisatie 

Vinca alkaloiden 

Verhinderen de vorming 

 van de spindels 
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Sanofi-aventis taxanen – 2 verschillende chemische 
entiteiten 

 

Docetaxel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabazitaxel (XRP6258) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mita et al. Clin Cancer Res 2009; 15:723-30. Ojima et al. J Med Chem 1996; 39:3889-96. Greenberger LM, 

Sampath D. Resistance to taxanes. In : Teicher BA, ed. Cancer Drug Discovery and Development : Cancer Drug 

Resistance. Totowa, New Jersey : Humana Press. 2006:329-58. Raub et al. Mol Pharm 2005; 3:3-25.  

Docetaxel 

Cabazitaxel 

 -OH -OCCH3 

O 

-OCH3 

X Y 

-OCH3 

De 2 geneesmiddelen zijn geëxtraheerd uit de naalden van de Europese taxusboom (Taxus baccata) 
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Resistentie tegen taxanen – redenen ? 
Cabazitaxel (Jevtana®) – een oplossing ? 

● Klinische implicaties1: 

● Patiënten zijn resistent tegen docetaxel 

● Patiënten die gevoelig waren voor docetaxel, zullen progressie 
ontwikkelen 

 

● Redenen2:  
● Affiniteit voor de PgP pomp die de taxanen uit de cel verwijderen 

● Mutaties van tubuline 

● Overexpressie van de HER-2 receptor…  

 

 

● Cabazitaxel2: 
● Geringe affiniteit voor de PgP pompen 

● Betere penetratie van de bloed-hersenbarrière dan docetaxel in 
muismodellen 

● In vitro en in vivo actief in docetaxel-resistente tumoren 

 

1. Fojo AT et al, Seminar in Oncology 2005, 32 (6 suppl 7) 

: S3-S8 

2. Mita AC et al, Clin Cancer Res. 2009, 15, 723-730  

Taxaan 

H 

R 

• Docetaxel & paclitaxel hebben een 

sterke affiniteit voor de PgP 

pompen 

• In geval van een overexpressie van 

de PgP pompen  wordt het taxaan 

uitgestoten in het extracellulair 

milieu 
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Verschil tussen docetaxel en cabazitaxel 

Docetaxel Cabazitaxel 

Stabilisatie microtubuli1 +++ +++ 

Activiteit in docetaxel-
gevoelige tumoren2 

+++ +++ 

Activiteit in docetaxel-
resistente tumoren1,3,4 

- +++ 

Penetratie van de bloed-
hersenbarrière5,6 

- +++ 

1. Aller et al. Proc Amer Assoc Cancer Res 2000; 41:1923. 

2. Vrignaude et al. Proc Amer Assoc Cancer Res 2000; 41:214. 

3. Bissery et al. Curr Pharm Des 2001; 7:1251-1257. 

4. Bissery et al. Proc Amer Assoc Cancer Res 2000. Abstract 1364. 

5. Cisternino et al. Br J Pharmacol 2003; 138:1367-75. 

6. Dykes et al. Proc Amer Assoc Cancer Res 2000; 41:301. 
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Taxotere® 

Resultaten van de TAX-327 studie, fase III 



New England Journal of Medicine 
October 2004 

De grootste gerandomiseerde studie in metastatische HRPC 



Taxotere® : 30 % meer patiënten in leven na 2 jaar 

OVERLEVING 

(maanden) TAXOTERE®  mitoxantrone 

Mediane  

overleving   p=0,009 

 

Asymptomatische   ref. 4 

patiënten  

18,9 16,5 

24,1 20,8 

(5) 
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Dosering en contraindicaties 



Dosering in prostaatkanker 

Taxotere® 75 mg/m² 

• Een 1-uurs infuus om de 3 weken 

• Geassocieerde orale corticotherapie 

(prednisone 5 mg bid vanaf dag 1) 

• Premedicatie met dexamethasone 8 mg 

(12u, 3u, 1u voor Taxotere®) 

TOEDIENING 

• 77 % van de patiënten had 1 of 2 hormonale manipulaties vooraf 

• Alle patiënten die geen orchiectomie ondergingen, gingen verder op LHRH-agonisten 

tijdens de studie 

• Anti-androgeentherapie werd stopgezet voor de studie bij alle patiënten (1) 

Eenvoudig schema 
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Taxotere® 30 mg/m² 

• Een 30 minuten durende infuus elke 

week - 5 weken op 6 

• Geassocieerde orale corticotherapie 

(prednisone 5 mg bid vanaf dag 1) 

• Premedicatie met dexamethasone 8 mg 

(1u voor Taxotere®) 

Wekelijks schema 

TOEDIENING IN 

WEKELIJKS SCHEMA 

Voor sommige patiënten die een 

schema van 75 mg/m² om de 3 weken 

niet verdragen (neutropenie) 

• 77 % van de patiënten had 1 of 2 hormonale manipulaties vooraf 

• Alle patiënten die geen orchiectomie ondergingen, gingen verder op LHRH-agonisten 

tijdens de studie 

• Anti-androgeentherapie werd stopgezet voor de studie bij alle patiënten (1) 



Dosisaanpassingen:  
daling tot 75 of 60 mg/m2 

● Febriele neutropenie 

● Neutrofielen < 500/mm3 > 7 dagen 

● Ernstige of cumulatieve huidreacties 

● Ernstige perifere neuropathie 

● ALT en/of AST > 1.5 x ULN samen met alkalische fosfatasen > 2.5 

x ULN 



Taxotere® niet gebruiken tenzij strikt 
geïndiceerd: 

● Indien bilirubine > ULN 

● ALT en AST > 3.5 x ULN samen met alkalische fosfatasen > 6 x 

ULN 

 



Contra-indicaties 

● Taxotere® is tegenaangewezen bij: 

● Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven 

● Indien bij aanvang het neutrofielenaantal < 1500 cellen/mm3 

● Bij ernstige leverfunctiestoornissen 

● Bij overgevoeligheid aan Taxotere® of andere polysorbaat 80 bevattende 

geneesmiddelen 

 



Instructies voor gebruik en verwerking 

● Contact en inhalatie vermijden 

● Handschoenen gebruiken  

● Bij contact met de huid, onmiddellijk afspoelen met water en zeep 

● Bij contact met slijmvliezen of ogen, onmiddellijk spoelen met koud 

water 
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Bijwerkingen 



INTERNAL USE ONLY 

Taxotere® : tolerantieprofiel  

Grade 3-4

Hematologic Toxicity (%)

2.05.05.0Anemia 

335330332Treated (N)

0.90.03.0
Neutropenic 

infection 

1.80.02.7
Febrile 

neutropenia 

0.30.30.0Septic death 

22.01.532.0Neutropenia

Mitoxantrone 
Docetaxel

wkly

Docetaxel

3 wkly

Non-hematological Toxicity

(%)

17      0.617       1.525       2.1Constipation

7      NA37       NA30       NANail change

7      0.324       0.930       1.8Neuro-Sensory

10      1.234       4.832       2.1Diarrhea

36      1.536       2.441       2.7Nausea

35      5.149       5.553       4.5Fatigue

13      NA50       NA65       NAAlopecia

All grades  3/4All grades  3/4All grades 3/4Toxicity 

MitoxantroneDocetaxel 

wkly

Docetaxel

3 wkly

* NA = not applicable

Non-hematological Toxicity

(%)

1       0.021     0.310      0.6Tearing

2       0.017      0.66      0.3Epistaxis

9       0.914     1.515      2.7Dyspnea

14       0.321     0.317      1.2Anorexia

14       1.522     2.117      1.5Vomiting

1       0.012     0.619      0.6Peripheral edema

8       0.017     0.320      0.9Stomatitis

All grades 3/4All grades  3/4All grades  3/4Toxicity 

MitoxantroneDocetaxel

wkly

Docetaxel

3 wkly

* NA = not applicable

Presented by Eisenberg at ASCO 2004 



Hematologische toxiciteit : neutropenie  

● Neutropenie is de belangrijkste dosis-limiterende toxiciteit met Taxotere® 

 
● Is reversibel en niet-cumulatief  

 

● Gemiddelde dag van de nadir = dag 8 

 

● Gemiddelde duur van een graad 4 neutropenie =   3 tot 7 dagen 
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Hematologische toxiciteit : neutropenie 



Evaluaties en tussenkomsten van het verplegend 
personeel bij hematologische toxiciteit 

● Controle CBC, differentieel, en het tellen van de bloedplaatjes 

● voor elke behandeling 

● zoals klinisch aangewezen 

● Evaluatie van de tekenen en de symptomen van infecties  

● De patiënt moet aan de verpleegster melden : 

● koorts > 38°C 

● tekenen of symptomen van infecties 

 



Niet-hematologische bijwerkingen 

● Overgevoeligheidsreacties 

● Alopecia 

● Huidreacties 

● Nagelveranderingen 

● Vochtretentie 

● Stomatitis 

● Diarree 

● Misselijkheid 

● Paresthesieën 

● Asthenie 



Overgevoeligheidsreacties 

Tekenen/Symptomen/Incidentie 

 

Lichte/Matige  

● Pruritus, flushing, rash, dyspneu, hypotensie, rugpijn  (18.9%). 

 

Ernstige   

● Bronchospasme,  ernstige hypotensie, diffuus netelkoorts (6.6%). 

 

    * Enkel 0.4% van de patiënten in de fase II studies zijn met hun  

behandeling gestopt voor het einde van het eerste infuus ten gevolge 

van overgevoeligheidsreacties.  

 



Maatregelen bij eerste toediening van 
Taxotere® 

Belangrijk ! 
 

● Het infuus de eerste 10 minuten iets trager laten lopen 

● Gedurende de eerste 10 minuten van het infuus moet men in de 

buurt van de patiënt blijven om eventuele overgevoeligheids-

reacties op te merken 



Nodige tussenkomsten bij lichte/ matige 
overgevoeligheidsreacties 

Lichte  

● Trage infusie totdat de reactie verdwijnt,  daarna progressief het 
debiet versnellen. 

 

Matige 

●de infusie stoppen en de patiënt geruststellen. 

 

● Rechallenge is bij lichte/matige reacties bijna altijd mogelijk dankzij 
premedicatie met corticosteroïden en antihistaminica. 

 



Nodige tussenkomsten bij lichte/ matige 
overgevoeligheidsreacties (vervolg) 

● De arts informeren en de klassieke maatregelen nemen 

 

● Wachten tot de reactie verdwijnt en daarna de infusie opnieuw 

starten indien klinisch mogelijk 

 

● Het voorval documenteren 

 



Nodige tussenkomsten bij ERNSTIGE 
overgevoeligheidsreacties 

● De infusie stoppen 

● Toegang behouden met fysiologische zoutoplossing 

● De dokter verwittigen 

● Dringend de medicatie toedienen op aanraden van de dokter 

●GEEN RECHALLENGE ! 
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Taxotere®   & vochtretentie 

Vochtretentie is dosis-cumulatief.  Het is niet geassocieerd met een 

nier-, hart-, lever-, long- of endocriene-insufficiëntie 

Tekenen/ 

symptomen 

Vermoedelijke 

tijd tot het 

optreden  

Frequentie                  

Oedeem,  
pleurale effusie, 
pericardiale 
effusie, ascites 
en gewichts-
toename  
 

Gewoonlijk 
tussen de 5de – 
7de cyclus  

Met dexamethasone: 
Matig              17.4% 
Ernstig              6.0% 
Vereist het stoppen 
van behandeling 
             1.7% 
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Riva et al, ASCO 1997, ab 660 (ref. 29) 
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Premedicatie in prostaatkanker 



Evaluaties en tussenkomsten van het verplegend 
personeel bij vochtretentieproblemen 

● Nagaan of de patiënt de corticosteroïden ingenomen heeft 

 

● De patiënt wegen voor elke behandeling  

 

● Informeren van de patiënt  

 

● Diureticum indien klinisch aangewezen 

 



Preventie van nageltoxiciteit : nagelverharder 

Nagelverharder is bijzonder aangewezen voor 

beschadigde nagels, breekbare en broze 

nagels of nagels met vervormingen, zoals 

putjes of overlangse scheurtjes. 

Gebruiksaanwijzigingen :  

   1 x dag op de nagel aanbrengen vanaf het 

maantje.  Gedurende 1 minuut laten drogen.  

De nagelverharder gedurende 3 

opeenvolgende dagen aanbrengen zonder 

de vorige lagen te verwijderen.  Vooraleer 

een volgende reeks aan te brengen, de 3 

vorige lagen verwijderen. Aanbevolen wordt 

om de nagelverharder gedurende minimaal 2 

maanden aan te brengen.  Op Si-nails Si kan 

nagellak aangebracht worden. 

Nagelverharder  

Si-Nails si 
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Preventie van nageltoxiciteit : hypothermische 
wanten 

Gebruiksaanwijzigingen :  

• Bewaar de wanten in een plastiekzak in de 

diepvriezer bij een temperatuur van -25 tot -

30oC gedurende minimum 12 uren.  

• Trek de bijgevoegde handschoenen voor 

éénmalig gebruik aan onder de 

hypothermische wanten om een goede 

hygiëne te verzekeren.   

• Trek de wanten aan 15 min. voor de start 

van de behandeling en hou ze aan tot 15 

min. erna.  Voor een perfusie met een duur 

van ongeveer 1 uur tot 1,5 uur, kunnen 2 

paar wanten nodig zijn. Hypothermische wanten 

Elasto-gel 



 Extravasatie 

● Taxotere® is niet blaartrekkend 

● Extravasatie geeft geen systemische toxiciteit 

● De tekenen/symptomen van extravasatie  : 

● Lichte pijn en/of zwelling  

● Erytheem 

● Geen terugkeer van het bloed naar de infusieplaats  

 



 Extravasatie 

In geval van extravasatie:  

●Onmiddellijk stoppen met Taxotere® 
 

● Aspiratie en gedurende 15-20 min. met ijs behandelen 

● Aan de patiënt aanraden dit om de 4-6 uren te herhalen gedurende de 

eerste 72 uren  na de infusie 

 



Tolerantieprofiel van Taxotere®:  
behandelbare nevenwerkingen 

● Neutropenie is de belangrijkste dosis limiterende toxiciteit 
● vroegtijdig optreden van de nadir  
● korte duur 
● snelle terugkeer van de aantal neutrofielen 

● Geassocieerde corticosteroïden 
● verminderen de incidentie en de ernstigheid van de 

overgevoeligheidsreacties  
● verminderen de incidentie en verlaten het optreden van  vochtretenties 

● Een coldcap voor het vermijden van alopecie => richtlijnen zkh. 
● Een ijsbadje of ‘frozen gloves and socks’ reduceert nageltoxiciteit 
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Jevtana® 

Resultaten van de TROPIC studie, fase III 
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TROPIC studie, fase III : 146 sites in 26 landen 

N=755 

Patiënten met mCRPC die 
progressie vertoonden tijdens 
of na een behandeling met een 
schema op basis van docetaxel.  

STRATIFICATIE 

ECOG PS: 0, 1 vs 2 
Meetbare vs niet 
meetbare ziekte 

mitoxantrone 12 mg/m² om de 3 weken + 
oraal prednisone 10 mg per dag 

X max. 10 cycli 

(n=377) 

R 

cabazitaxel 25 mg/m² om de 3 weken +  

oraal prednisone 10 mg per dag  

X max. 10 cycli  

(n=378) 

Primair eindpunt: Globale Overleving 

Secundaire eindpunten: Progressie vrije 
overleving (PFS), respons en veiligheid 

Inclusiecriteria: mCRPC, meetbare ziekte volgens de 
RECIST criteria of niet meetbare ziekte met een 
gedocumenteerde stijging van de PSA (prostaatspecifiek 
antigen) spiegels of het optreden van nieuwe letsels  

Statistisch Plan: N=720 patiënten (n=360 in elke arm), behandelingsduur maximum 10 cycli, 
511 events noodzakelijk om een daling met 25% van de hazard ratio te detecteren met een power van 90% en een 
alfa-fout van 5% 

de Bono JS, Oudard S, Ozguroglu M, et al; for the TROPIC Investigators. Lancet. 2010;376(9747):1147-1154. 
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Primair eindpunt: 
Cabazitaxel verhoogt significant de globale overleving vs mitoxantrone 

• Mediane GO van 15.1 maanden met cabazitaxel vs 12.7 maanden met mitoxantrone 

• 30% relatief verlaagd risico op overlijden met cabazitaxel vs mitoxantrone 

de Bono JS, Oudard S, Ozguroglu M, et al; for the TROPIC Investigators. Lancet. 2010;376(9747):1147-1154. 

CBZP MP 

Mediane GO (maanden) 15.1 12.7 

Hazard ratio 0.70 

95% CI 0.59–0.83 

P-waarde <.0001 

  CBZP 378    321 231 90 28 4 

  MP 377    300 188 67 11 1 

mitoxantrone + prednisone (MP) 
cabazitaxel + prednisone (CBZP) 
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  Progression during docetaxel treatment 

( = 29% of TROPIC population) 

   Heidenreich A. et al. Overall survival from cabazitaxel in 
docetaxel-refractory castration-resistant prostate cancer 
patients,  
   European Urologyu – Volume 62, Issue 6, 2012 ; 1201-1204 54 

Cabazitaxel 
Significantly improves OS1 
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Oudard S. et al :Future Oncology 

April 2011 ,Vol. 7, No. 4, Pages 497-506 , DOI 10.2217/fon.11.23  

 

http://www.futuremedicine.com/loi/fon
http://www.futuremedicine.com/loi/fon
http://www.futuremedicine.com/loi/fon
http://www.futuremedicine.com/loi/fon
http://www.futuremedicine.com/loi/fon
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JEVTANA® is geïndiceerd, in combinatie met prednisone of prednisolone, 

voor de behandeling van patiënten met gemetastaseerde prostaatkanker 

resistent aan castratie (mCRPC) die voordien behandeld werden met een 

behandelingsschema op basis van docetaxel 

Indicatie 

Wetenschappelijke bijsluiter Cabazitaxel 
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New Belgian Jevtana ® reimbursement criteria  
                         (as from 08/2016) 
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JEVTANA® dosering en toediening 
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Dosering en premedicatie 

● Toedieningsschema : JEVTANA® 25 mg/m² wordt toegediend als een 
IV infusie gedurende 1 uur om de 3 weken + oraal prednisone 10 mg 
per dag gedurende de volledige duur van de behandeling  

 
● Het is aangeraden de volgende premedicatie toe te dienen minstens 60 

minuten voor elke dosis om het risico en de graad van potentiële 
overgevoeligheidsreacties te verminderen: 
● H1-Antihistaminicum (dexchloorfeniramine 5 mg of difenhydramine 25 mg of een 

equivalent H1-antihistaminicum), 
● Corticosteroïd (dexamethasone 8 mg of een equivalent steroïd), 
● H2-antagonist (ranitidine of een equivalent H2-antagonist, maar geen cimetidine). 

 
● Een anti-emetische profylactische behandeling (oraal of intraveneus) wordt 

aanbevolen indien nodig  
 

● Gedurende de ganse behandeling wordt het aanbevolen om de patiënt 
goed te hydrateren om complicaties zoals nierinsufficiëntie te voorkomen. 

Wetenschappelijke bijsluiter Cabazitaxel 
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Contra-indicaties 

● JEVTANA® mag niet gebruikt worden : 

 

● Bij patiënten met een aantal neutrofielen ≤ 1.500/mm³, 

 

● Bij patiënten met een voorgeschiedenis van ernstige overgevoeligheid voor 

JEVTANA®, voor andere taxanen of voor één van de hulpstoffen van de 

formulering, met inbegrip van polysorbaat 80, 

 

● Bij patiënten met leverinsufficiëntie (bilirubine ≥ 1 x LSN, of ASAT en/of ALAT ≥ 

1,5 x LSN), 

 

●Gelijktijdige toediening van het gele koorts vaccin 

• Vaccinaties met een levend verzwakt vaccin moeten vermeden worden bij 

patiënten die cabazitaxel krijgen. 

Wetenschappelijke bijsluiter Cabazitaxel 
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Richtlijnen bij toediening 

● Cabazitaxel mag niet gemengd worden met andere geneesmiddelen. 

● De finale infusie-oplossing van cabazitaxel moet toegediend worden als een infusie 

gedurende 1 uur bij kamertemperatuur. 

● PVC infusiecontainers of polyurethaan infusiesets mogen NIET gebruikt worden voor 

toediening. 

● Gebruik een in-line filter van 0,22 micrometer nominale poriegrootte tijdens de 

toediening. 

● Gebruik de finale infusie-oplossing van cabazitaxel (in 0,9% natriumchloride oplossing of  5% 

dextrose oplossing) onmiddellijk of uiterlijk binnen de 8 uur bij kamertemperatuur (met 

inbegrip van de infusie gedurende 1 uur) of binnen de 24 uur bij bewaring in de koelkast 

(met inbegrip van de infusie gedurende 1 uur). 

● Aangezien de oplossing voor infusie oververzadigd is, kan ze kristalliseren in de loop van de 

tijd. Voor de toediening, inspecteer visueel de oplossing om eventuele partikels, kristallen of 

een abnormale kleur op te sporen. Als dit het geval is, gebruik ze niet en gooi ze weg in 

overeenstemming met de lokale voorschriften. 

● JEVTANA® moet toegediend worden onder het toezicht van een gekwalificeerde arts met 

ervaring in het gebruik van antineoplastische middelen. 

Wetenschappelijke bijsluiter Cabazitaxel 
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Samenvatting van de hematologische 
bijwerkingen 

Hematologische 
bijwerkingena cabazitaxel + prednisone (n=371) mitoxantrone + prednisone (n=371) 

Graad 1–4, n (%) Graad 3–4, n (%) Graad 1–4, n (%) Graad 3–4, n (%) 

Neutropenie 347 (94) 303 (82) 325 (88) 215 (58) 

 Febriele neutropenie  – 28 (8) – 5 (1) 

Anemie 361 (97) 39 (11) 302 (81) 18 (5) 

Leukopenie 355 (96) 253 (68) 343 (92) 157 (42) 

Trombocytopenie 176 (47) 15 (4) 160 (43) 6 (2) 

a Bijwerkingen ≥  graad 3 die gerapporteerd werden bij ≥ 1 % van de patiënten in elk van beide behandelingsgroepen. Volgens de Common Terminology     
   Criteria for Adverse Events (CTCAE) versie 3.0 van het National Cancer Institute.  

de Bono JS, Oudard S, Ozguroglu M, et al; for the TROPIC Investigators. Lancet. 2010;376(9747):1147-1154. 
Smith TJ, Khatcheressian J, Lyman GH, et al. J Clin Oncol. 2006;24(19):3187-3205.  
Wetenschappelijke bijsluiter Cabazitaxel. 
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Samenvatting van de niet-hematologische 
bijwerkingen 

de Bono JS, Oudard S, Ozguroglu M, et al; for the TROPIC Investigators. Lancet. 2010;376(9747):1147-1154. 

Niet hematologische 
bijwerkingena cabazitaxel + prednisone (n=371) mitoxantrone + prednisone (n=371) 

Graad 1–4, n (%) Graad 3–4, n (%) Graad 1–4, n (%) Graad 3–4, n (%) 

Diarree 173 (47) 23 (6) 39 (11) 1 (<1) 

Vermoeidheid 136 (37) 18 (5) 102 (27) 11 (3) 

Asthenie 76 (21) 17 (5) 46 (12) 9 (2) 

Rugpijn 60 (16) 14 (4) 45 (12) 11 (3) 

Misselijkheid 127 (34) 7 (2) 85 (23) 1 (<1) 

Braken 84 (23) 7 (2) 38 (10) 0 

Hematurie 62 (17) 7 (2) 14 (4) 2 (1) 

Buikpijn 43 (12) 7 (2) 13 (4) 0 

Pijn in extremiteiten 30 (8) 6 (2) 27 (7) 4 (1) 

Dyspnoe 44 (12) 5 (1) 17 (5) 3 (1) 

Constipatie 76 (20) 4 (1) 57 (15) 2 (1) 

Pyrexie 45 (12) 4 (1) 23 (6) 1 (<1) 

Artralgie 39 (11) 4 (1) 31 (8) 4 (1) 

Urineweginfectie 27 (7) 4 (1) 11 (3) 3 (1) 

Pijn 20 (5) 4 (1) 18 (5) 7 (2) 

Botpijn 19 (5) 3 (1) 19 (5) 9 (2) 
a Bijwerkingen ≥  graad 3 die gerapporteerd werden bij ≥ 1 % van de patiënten in elk van beide behandelingsgroepen. Volgens de Common Terminology     
   Criteria for Adverse Events (CTCAE) versie 3.0 van het National Cancer Institute.  
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Aanpak van specifieke bijwerkingen  

● Neutropenie 

● Febriele neutropenie 

● Diarree 

● Misselijkheid/braken 

● Overgevoeligheidsreacties 

 

Wetenschappelijke bijsluiter Cabazitaxel 
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Aanpak van neutropenie  

1. Wetenschappelijke bijsluiter Cabazitaxel. 
2. Smith TJ, Khatcheressian J, Lyman GH, et al. J Clin Oncol. 2006;24(19):3187-3205. 

Toxiciteit¹ Dosisaanpassing¹ 

• Langdurige neutropenie ≥ graad 
3 (>1 week) ondanks aangepaste 
medicatie waaronder G-CSF¹ 

• Febriele neutropenie 

•  Stel de behandeling uit tot het aantal neutrofielen 
>1500 cellen/mm3 bedraagt, verlaag daarna de dosering 
van cabazitaxel tot 20 mg/m2 

• Secundaire profylaxie met G-CSF wordt aangeraden, 
wanneer deze beschikbaar is1  

• Stop de behandeling als de patiënt één van deze reacties 
blijft vertonen bij een dosering van 20 mg/m² 

• Het is belangrijk om wekelijks het volledig bloedbeeld te controleren tijdens cyclus 1 en 
daarna voor elke behandelingscyclus, om de dosis te kunnen aanpassen, indien nodig¹ 

• Volg de geactualiseerde ASCO 2006 guidelines* voor het gebruik van groeifactoren van de 
witte bloedcellen² 

– Overweeg primaire profylaxie met G-CSF bij patiënten met klinische kenmerken van hoog risico² 

*Lokaal aanpassen in functie van de beschikbare EORTC guidelines. 
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Toxiciteit Dosisaanpassing 

• Diarree ≥ graad 3 of 
persisterende diarree ondanks 
aangepaste medicatie, vocht- en 
elektrolytensubstitutie 

 

• Stel de behandeling uit tot verbetering of verdwijning, 
verlaag daarna de dosering van cabazitaxel tot 20 
mg/m² 

• Stop de behandeling als de patiënt één van deze 
reacties blijft vertonen bij een dosering van 20 mg/m² 

• Diarree • Behandel met rehydratie en antidiurretica indien nodig 

• Misselijkheid/braken • Anti-emetische profylaxie kan oraal of intraveneus 
toegediend worden indien nodig 

• Behandel met rehydratie en anti-emetica indien nodig 

Aanpak van diarree, misselijkheid en braken: 

Wetenschappelijke bijsluiter Cabazitaxel 
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Aanpak van overgevoeligheidsreacties 

Bijwerking Aanbevolen aanpak 

• Overgevoeligheidsreacties • Dien premedicatie toe met de volgende 
geneesmiddelen minstens 60 minuten voor elke dosis 
om het risico en de graad van potentiële 
overgevoeligheidsreacties te verminderen 

– H1-Antihistaminicum (dexchloorfeniramine 5 mg of 
difenhydramine 25 mg of een equivalent H1-
antihistaminicum) 

– Corticosteroïd (dexamethasone 8 mg of een 
equivalent steroïd) 

– H2-antagonist (ranitidine 50 mg of een equivalent H2- 
antagonist) 

 

Wetenschappelijke bijsluiter Cabazitaxel 

Cabazitaxel mag niet toegediend worden aan patiënten met een voorgeschiedenis van 
ernstige overgevoeligheidsreacties op cabazitaxel of op andere geneesmiddelen die 
polysorbaat 80 bevatten. 
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Aanpak van overgevoeligheidsreacties 
(vervolg) 
Intensiteit Aanbevolen aanpak 

Lichte overgevoeligheid: 
lokale huidreactie zoals jeuk, 
roodheid of huiduitslag 

• De infusiesnelheid verminderen totdat de symptomen hersteld zijn, bij de 
patiënt blijven 

•  De behandeling voortzetten 

Matige overgevoeligheid: 
veralgemeende jeuk, 
ernstigere roodheid of 
huiduitslag, lichte dyspnoe, 
hypotensie met systolische 
bloeddruk  >80 mmHg 

• De infusie stoppen 

• dexamethasone 10 mg IV toedienen 

• Wanneer alle tekens en/of symptomen van de overgevoeligheidsreactie 
verdwenen zijn, kan een nieuwe infusie gestart worden binnen de 24 uur na 
de onderbreking van de vorige, zodra dit medisch mogelijk is. 

• De premedicatie voor elke nieuwe infusie opnieuw toedienen, als deze meer 
dan 3 uur na de vorige wordt gestart.  

• Het geneesmiddel over een periode van 2 uur toedienen tijdens alle volgende 
infusies 

 

Overgevoeligheidsreacties kunnen optreden binnen enkele minuten na het instellen van de IV infusie. 

Men moet dus over de nodige middelen beschikken voor de behandeling van hypotensie en/of bronchospasmen 
 

Data on file. EFC6193 (TROPIC) Protocol.  
Wetenschappelijke bijsluiter Cabazitaxel 
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Aanpak van overgevoeligheidsreacties (vervolg) 

Intensiteit Aanbevolen aanpak 

Ernstige overgevoeligheid: 
Bronchospasmen, 
veralgemeende urticaria, 
hypotensie met systolische 
bloeddruk ≤80 mmHg, 
angio-oedeem 

• De infusie stoppen 

• dexamethasone 10 mg IV toedienen 

• Epinefrine of andere brochodilatatoren en/of dilatatoren via IV weg 
toevoegen indien aangewezen 

Anafylaxie  

(reactie graad 4 ) 

• De behandeling definitief stopzetten 

Overgevoeligheidsreacties kunnen optreden binnen enkele minuten na het instellen van de IV infusie. 

Men moet dus over de nodige infrastructuur beschikken voor de behandeling van hypotensie en/of bronchospasmen 

Data on file. EFC6193 (TROPIC) Protocol.  
Wetenschappelijke bijsluiter Cabazitaxel 
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Optimalisatie JEVTANA® : samenvatting 
Dosisaanpassingen in geval van bijwerkingen 

Toxiciteiten Dosisaanpassingen 

• Langdurige neutropenie ≥ graad 3 (> 1 
week) ondanks aangepaste medicatie 
waaronder G-CSF 

 

• Stel de behandeling uit tot het aantal neutrofielen >1500 cellen/mm³ 
bedraagt, verlaag daarna de dosering van cabazitaxel tot 20 mg/m² 

• Secundaire profylaxie met G-CSF wordt aangeraden, wanneer deze 
beschikbaar is 

• Febriele neutropenie of neutropenische 
infectie 

• Stel de behandeling uit tot verbetering of verdwijning, en tot het aantal 
neutrofielen >1500 cellen/mm³ bedraagt, verlaag daarna de dosering 
van cabazitaxel® tot 20 mg/m² 

• Secundaire profylaxie met G-CSF wordt aangeraden, wanneer deze 
beschikbaar is 

• Diarree ≥ graad 3 of persisterende diarree 
ondanks aangepaste medicatie, vocht- en 
elektrolytensubstitutie 

• Stel de behandeling uit tot verbetering of verdwijning, verlaag daarna de 
dosering van cabazitaxel tot 20 mg/m² 

• Perifere neuropathie ≥ graad 2 • Stel de behandeling uit tot verdwijning, verlaag daarna de dosering van 
cabazitaxel tot 20 mg/m² 

• Misselijkheid/braken • Anti-emetische profylaxie kan oraal of intraveneus toegediend worden 
indien nodig 

• Behandel met rehydratie en anti-emetica indien nodig 

Stop de behandeling met cabazitaxel als de patiënt één van deze 
reacties blijft vertonen bij een dosering van 20 mg/m² 

Wetenschappelijke bijsluiter Cabazitaxel 
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Prostaatkanker 

  Plaats van taxanes in de behandeling 
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Initieel enkel in gebruik bij castratie 
resistente prostaat kanker (CRPC) 

Castratie niveaus van serumtestosteron 

3 opeenvolgende toenames van PSA met interval van 2 
weken resulterend in twee 50% toenames ivm de nadir 

Anti-androgeen stop sinds tenminste 4 weken 

PSA progressie ondanks hormonale manipulaties 

Progressie van bot- of zachte weefsel letsels 

Heindrich A et al (2008) EAU guidelines on prostate cancer Eur Urol 53 68-80 
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Prostate cancer is an androgen dependent  but 
also  androgen independent disease 

AR positive cells AR negative cells 

Beltran H. Cancer discovery 2011; 1: 487-495 



Management of Advanced Prostate 
Cancer (PCa): Current Options Available  

CRPC: castration-resistant prostate cancer; LHRH: luteinising hormone-releasing hormone 

 

 

Docetaxel 

Metastatic CRPC  

(mCRPC) 

1st line 

Sipuleucel-T 

Hormonal therapy Vaccine Chemotherapy 

Abiraterone 

*US only 
**if asymptomatic or mildly symptomatic 

Metastatic 

castration-sensitive 

PCa 

LHRH agonists 

Anti-androgens 

LHRH antagonists 

mCRPC 

post-docetaxel 

Cabazitaxel 

Enzalutamide 

Abiraterone 

Radium-223 

Radioisotope 

 
Enzalutamide 

 

Docetaxel 
 

Radium-223 
Abiraterone 

(not licensed) 



INTERNAL USE ONLY 

Monitoring  
Prostate Cancer Working Group (PCWG3) 

● Monitoring and Imaging frequency is increased - compared to PCWG2 (2008) 

 

|        93 



Systematic Review of 13 Published Retrospective 
Studies in mCRPC (n=1016) 

 

2 chemotherapy 
and 1 ART seem 
to give better 
overall survival 
than  

2 ART and 1 
chemotherapy 

 

 

…..despite this 
majority of 
MCRPC cases 
get maximum of 1 
chemotherapy 

ART=androgen receptor therapy; CABA=cabazibaxel; 

mCRPC=metastatic castrate-resistant prostate cancer. 
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CONSIDER 

CHEMOTHERAPY 

(**)  
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STAMPEDE trial 

 

Presented By Nicholas James at 2015 ASCO Annual Meeting 
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Docetaxel: Survival – M1 Patients 

Presented By Nicholas James at 2015 ASCO Annual Meeting 



Vale– 20LBA – Docetaxel Meta-analysis 
This represents the highest level of evidence: Meta-Analysis of randomized clinical trials 

 



The ‘Concern Factor’ With Chemotherapy:  
Impact on Survival 

 

● Overall Survival improved in Phase III RCT: 

● In MHSPC- CHAARTED and STAMPEDE 

● In MCRPC- 1st line chemotherapy with Docetaxel (TAX327 and SWOG 

trials) 

● In MCRPC- post docetaxel 2nd line Cabazitaxel chemotherapy (TROPIC 

trial) 

MCRPC=metastatic castrate-resistant prostate cancer; 

MHSPC=metastatic hormone sensitive prostate cancer; 

RCT=randomized clinical trial. 



The ‘Concern Factor’ With Chemotherapy: 
Impact on QOL 

● Impact on Quality of Life 

 

● Pain control improved in comparison to Mitoxantrone 

● In MCRPC – 1st line chemotherapy with Docetaxel (TAX327 study) 

● In MCRPC- post-docetaxel chemotherapy with Cabazitaxel (TROPIC 

study) 

 

● QOL improved with chemotherapy: 

● In MHSPC by Docetaxel (CHAARTED study) 

● In MCRPC – 1st line Docetaxel chemotherapy (TAX327 study) 

● In MCRPC- 2nd line post-docetaxel Cabazitaxel chemotherapy (Global 

EAP including UK EAP) 

MCRPC=metastatic castrate-resistant prostate cancer; 

MHSPC=metastatic hormone sensitive prostate cancer; 

RCT=randomized clinical trial. 



The Concern Factor With Chemotherapy:  
Elderly Patient 

 

● Patient selection is critical 

 

● Patient education is critical 

 

● Screening with G8 and mini-COG or equivalent validated tool 

 



G8 Screening Tool 

 

Droz JP et al. Lancet Oncol 2014;15:e404-14  

 



The ‘Concern Factor’ With Chemotherapy: 
Patient Acceptance 

 

• Important to establish the goals for long term 

 

• Remember  it is NOT ‘one OR the other’ it is ‘one AFTER  the other’ 

 

• It appears that earlier use of chemotherapy will be potentially 

advantageous 

– Also likely to be better tolerated 

– Two basic questions to consider 

– 1. Is the patient likely to die from his MCRPC? 

– 2. Is the patient fit and willing to have chemotherapy? 

 

 

If the answer to both these questions is ‘YES’ then preferable to use 

chemotherapy earlier rather than as a last resort 

 


