
IMFINZI®50 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie
durvalumab

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Dit zal een snelle identificatie van nieuwe veiligheidsinformatie 

mogelijk maken. U kunt helpen door eventuele bijwerkingen te melden. Zie het einde van rubriek 4 voor informatie over het melden 

van bijwerkingen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend want er staat belangrijke 
informatie in voor u.
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien moet je het nog een keer lezen.

• Als u nog vragen heeft, raadpleeg dan uw arts.
• Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter 

worden vermeld. Zie rubriek 4.

Wat staat er in deze bijsluiter?

1. Wat is IMFINZI en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u IMFINZI . krijgt toegediend
3. Hoe krijgt u IMFINZI . toegediend
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u IMFINZI
6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

1. Wat is IMFINZI en waarvoor wordt het gebruikt?

IMFINZI wordt gebruikt voor de behandeling van een type longkanker dat niet-kleincellige longkanker (NSCLC) wordt genoemd bij volwassenen. 

Het wordt gebruikt wanneer uw NSCLC:

• zich heeft verspreid in uw long en niet operatief kan worden verwijderd, en
• heeft gereageerd of gestabiliseerd na initiële behandeling met chemotherapie en radiotherapie.

IMFINZI wordt gebruikt voor de behandeling van een type longkanker dat extensieve kleincellige longkanker (ES-SCLC) wordt genoemd bij 

volwassenen. Het wordt gebruikt wanneer uw SCLC:

• zich heeft verspreid in uw longen (of naar andere delen van het lichaam) en

• niet eerder is behandeld.

IMFINZI bevat de werkzame stof durvalumab, een monoklonaal antilichaam, een soort eiwit dat is ontwikkeld om 
een   specifieke doelstof in het lichaam te herkennen. IMFINZI werkt door uw immuunsysteem te helpen uw 
kanker te bestrijden.

Als u vragen heeft over hoe IMFINZI werkt of waarom dit geneesmiddel aan u is voorgeschreven, neem dan 
contact op met uw arts of apotheker.

IMFINZI zal worden gegeven in combinatie met chemotherapie voor SCLC. Het is belangrijk dat u ook de 
bijsluiters leest van de specifieke chemotherapie die u mogelijk krijgt. Als u vragen heeft over deze 
geneesmiddelen, neem dan contact op met uw arts.

2. Wat u moet weten voordat u IMFINZI . krijgt toegediend

U mag geen IMFINZI . krijgen
• als u allergisch bent voor durvalumab of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (vermeld in 

rubriek 6 “Inhoud van de verpakking en overige informatie”). Praat met uw arts als u het niet zeker weet.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
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Neem contact op met uw arts voordat u IMFINZI krijgt toegediend als:

• u heeft een auto-immuunziekte (een ziekte waarbij het immuunsysteem van het lichaam zijn eigen cellen 
aanvalt);
u heeft een orgaantransplantatie ondergaan;

u longproblemen of ademhalingsproblemen heeft; u 
leverproblemen heeft.

•
•
•

Als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is (of als u het niet zeker weet), neem dan contact op met uw arts voordat u IMFINZI 

krijgt toegediend.

Als u IMFINZI krijgt, kunt u ernstige bijwerkingen krijgen.

Als u een van de volgende verschijnselen heeft, bel of raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Uw arts kan u andere 
geneesmiddelen geven die ernstigere complicaties voorkomen en uw symptomen helpen verminderen. Uw arts 
kan de volgende dosis IMFINZI uitstellen of uw behandeling met IMFINZI stopzetten als u:

• ontsteking van de longen: symptomen kunnen zijn: nieuwe of verergerende hoest, kortademigheid of 
pijn op de borst;
ontsteking van de lever: symptomen kunnen zijn misselijkheid of braken, minder honger hebben, pijn aan de 
rechterkant van uw maag, gele verkleuring van de huid of het oogwit, slaperigheid, donkere urine of gemakkelijker 
dan normaal bloeden of blauwe plekken krijgen;

ontsteking van de darmen: symptomen kunnen zijn diarree of meer stoelgang dan normaal, of 
ontlasting die zwart, teerachtig of plakkerig is met bloed of slijm, hevige buikpijn of gevoeligheid;

ontsteking van klieren: (vooral de schildklier, bijnier, hypofyse en pancreas): symptomen kunnen zijn: 
snelle hartslag, extreme vermoeidheid, gewichtstoename of gewichtsverlies, duizeligheid of flauwvallen, 
haaruitval, het koud hebben, constipatie, hoofdpijn die niet weggaat of ongewone hoofdpijn ; diabetes 
type 1: symptomen kunnen zijn: hoge bloedsuikerspiegel, meer honger of dorst hebben dan normaal, 
vaker plassen dan normaal, snel en diep ademhalen, verwardheid of een zoete geur van uw adem, een 
zoete of metaalachtige smaak in uw mond of een andere geur aan uw urine of zweet;

ontsteking van de nieren: symptomen kunnen zijn: afname van de hoeveelheid urine die u plast; ontsteking 
van de huid: symptomen kunnen zijn: uitslag, jeuk, blaarvorming op de huid of zweren in de mond of op andere 
vochtige oppervlakken;
ontsteking van de hartspier: symptomen kunnen zijn pijn op de borst, kortademigheid of 
onregelmatige hartslag;
ontsteking of problemen van de spieren: symptomen kunnen zijn spierpijn, of zwakte of snelle 
vermoeidheid van de spieren;
infusiegerelateerde reacties: symptomen kunnen zijn: koude rillingen of beven, jeuk of uitslag, blozen, 
kortademigheid of piepende ademhaling, duizeligheid of koorts;

ontsteking van de hersenen(encefalitis)of ontsteking van het membraan rond het ruggenmerg en de 
hersenen(meningitis): symptomen kunnen zijn toevallen, nekstijfheid, hoofdpijn, koorts, koude rillingen, 
braken, gevoeligheid van de ogen voor licht, verwardheid en slaperigheid;
ontsteking van de zenuwen:symptomen kunnen zijn pijn, zwakte en verlamming in de 
extremiteiten (Guillain-Barré-syndroom);
laag aantal bloedplaatjes:symptomen kunnen zijn: bloeding (neus- of tandvleesbloeding) en/of blauwe 
plekken.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Als u een van de bovengenoemde symptomen heeft, bel of raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.

Kinderen en adolescenten
IMFINZI mag niet worden gebruikt bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Andere medicijnen en IMFINZI



Vertel het uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of in de nabije toekomst gaat gebruiken. Dit geldt 

ook voor kruidengeneesmiddelen en geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap

• Vertel het uw arts als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn of zwanger wilt worden.
• Als u een vrouw bent die zwanger zou kunnen worden, moet u effectieve anticonceptie gebruiken terwijl u met 

IMFINZI wordt behandeld en gedurende ten minste 3 maanden na uw laatste dosis.

Borstvoeding
• Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft.
• Vraag uw arts of u borstvoeding mag geven tijdens of na de behandeling met IMFINZI.
• Het is niet bekend of IMFINZI overgaat in de moedermelk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat IMFINZI invloed heeft op uw rijvaardigheid en uw vermogen om machines te bedienen.

Als u echter bijwerkingen heeft die uw concentratie- en reactievermogen beïnvloeden, moet u voorzichtig zijn bij 
het autorijden of het bedienen van machines.

3. Hoe krijgt u IMFINZI . toegediend

IMFINZI wordt aan u toegediend in een ziekenhuis of kliniek onder toezicht van een ervaren arts.
• De aanbevolen dosis IMFINZI is 10 mg per kg lichaamsgewicht elke 2 weken of 1500 

mg elke 3 of 4 weken.
Uw arts zal u IMFINZI toedienen via een infuus (indruppeling) in uw ader gedurende ongeveer 1 uur. Uw 
arts zal bepalen hoeveel behandelingen u nodig heeft.

•
•

Als u een afspraak mist om IMFINZI . te halen
• Bel direct uw arts om uw afspraak te verplaatsen.
• Het is erg belangrijk dat u geen dosis van dit geneesmiddel overslaat. Als u 
nog vragen heeft over uw behandeling, neem dan contact op met uw arts.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u IMFINZI krijgt, kunt u ernstige bijwerkingen krijgen (zie rubriek 2).

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van de volgende bijwerkingen krijgt, die zijn gemeld in klinische 
onderzoeken met patiënten die alleen IMFINZI kregen en die de ernstige bijwerkingen omvatten die worden vermeld in 
rubriek 2:

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen)
• infecties van de bovenste luchtwegen
• traag werkende schildklier die vermoeidheid of gewichtstoename kan veroorzaken

• hoesten

• diarree
• buikpijn
• huiduitslag of jeuk
• koorts

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

• ernstige longinfecties (pneumonie)



• schimmelinfectie in de mond
• tand- en mondinfecties van weke delen
• griepachtige ziekte

• overactieve schildklier die een snelle hartslag of gewichtsverlies kan veroorzaken

• ontsteking van de longen (pneumonitis)
• hese stem (dysfonie)
• abnormale levertesten (aspartaataminotransferase verhoogd; alanineaminotransferase verhoogd)
• Nacht zweet
• spierpijn (myalgie)
• abnormale nierfunctietesten (bloedcreatinine verhoogd)
• pijnlijk urineren
• zwelling van de benen (perifeer oedeem)
• reactie op de infusie van het geneesmiddel die koorts of opvliegers kan veroorzaken

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

• ontsteking van de schildklier
• verminderde afscheiding van hormonen geproduceerd door de bijnieren die vermoeidheid kunnen veroorzaken

• littekenvorming van longweefsel

• ontsteking van de lever die misselijkheid of minder honger kan veroorzaken
• blaarvorming van de huid

• ontsteking van de darm of darm (colitis)
• ontsteking van de spier
• ontsteking van de nieren (nefritis) die de hoeveelheid urine kan verminderen

Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1000 mensen)

• een aandoening die leidt tot hoge bloedsuikerspiegels (type 1 diabetes mellitus)
• onderactieve functie van de hypofyse (hypopituïtarisme inclusief diabetes insipidus) die vermoeidheid 

kan veroorzaken, een toename van de hoeveelheid urine
• ontsteking van het hart
• een aandoening waarbij de spieren zwak worden en er een snelle vermoeidheid van de spieren is 

(myasthenia gravis)
• ontsteking van het membraan rond het ruggenmerg en de hersenen (meningitis)
• laag aantal bloedplaatjes veroorzaakt door een immuunreactie (immuuntrombocytopenie)
• Ontsteking van de blaas. Tekenen en symptomen kunnen zijn: vaak en/of pijnlijk urineren, 

aandrang om te plassen, bloed in de urine, pijn of druk in de onderbuik.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld in klinische onderzoeken bij patiënten die IMFINZI in combinatie met 
chemotherapie gebruikten:

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen)
• laag aantal witte bloedcellen
• laag aantal rode bloedcellen
• laag aantal bloedplaatjes
• misselijkheid; braken; constipatie
• haaruitval

• minder honger hebben

• moe of zwak voelen
• hoesten

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

• diarree
• koorts

• laag aantal witte bloedcellen met tekenen van koorts
• huiduitslag of jeuk
• traag werkende schildklier; overactieve schildklier; ontsteking van de schildklier



• ernstige longinfecties (pneumonie)
• tand- en mondinfecties van weke delen
• abnormale levertesten (aspartaataminotransferase verhoogd; alanineaminotransferase verhoogd)
• zwelling van de benen (perifeer oedeem)
• buikpijn
• ontsteking van de mond of lippen
• spierpijn (myalgie)
• ontsteking van de longen (pneumonitis)
• infectie van de bovenste luchtwegen
• laag aantal rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes (Pancytopenie)
• verminderde afscheiding van hormonen geproduceerd door de bijnieren die vermoeidheid kunnen veroorzaken

• ontsteking van de lever die misselijkheid of minder honger kan veroorzaken
• abnormale nierfunctietesten (bloedcreatinine verhoogd)
• pijnlijk urineren
• reactie op de infusie van het geneesmiddel die koorts of opvliegers kan veroorzaken

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

• schimmelinfectie in de mond
• griepachtige ziekte

• diabetes mellitus type 1
• hese stem (dysfonie)
• littekenvorming van longweefsel

• ontsteking van de darm of darm (colitis)
• Nacht zweet

Neem direct contact op met uw arts als u een van de bovengenoemde bijwerkingen krijgt.

Melding van bijwerkingen
Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter 
worden vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via de Yellow Card Scheme-website: www.mhra.gov.uk/
yellowcard of zoek naar MHRA Yellow Card in de Google Play of Apple App Store. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons 
helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u IMFINZI

IMFINZI wordt aan u toegediend in een ziekenhuis of kliniek en de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg is 
verantwoordelijk voor de bewaring ervan. De opslagdetails zijn als volgt:
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket van de injectieflacon na EXP. 

De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren in de koelkast (2°C tot 8°C). 
Niet bevriezen.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Niet gebruiken als dit geneesmiddel troebel of verkleurd is of zichtbare deeltjes bevat.

Bewaar geen ongebruikt deel van de infusieoplossing voor hergebruik. Al het ongebruikte geneesmiddel of 
afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

Wat bevat IMFINZI
De werkzame stof is durvalumab.



Elke ml concentraat voor oplossing voor infusie bevat 50 mg durvalumab.

Elke injectieflacon bevat 500 mg durvalumab in 10 ml concentraat of 120 mg durvalumab in 2,4 
ml concentraat.

De andere stoffen in dit middel zijn: histidine, histidinehydrochloride-monohydraat, trehalosedihydraat, 
polysorbaat 80, water voor injecties.

Hoe ziet IMFINZI eruit en wat is de inhoud van de verpakking
IMFINZI concentraat voor oplossing voor infusie is een steriele, conserveermiddelvrije, heldere tot 
opaalachtige, kleurloze tot lichtgele oplossing, vrij van zichtbare deeltjes.

Het is verkrijgbaar in verpakkingen met ofwel 1 glazen injectieflacon van 2,4 ml concentraat of 1 glazen injectieflacon met 10 ml 
concentraat.

Houder van de vergunning voor het in de 

handel brengen AstraZeneca UK Limited

600 Mogelijkheid Groen
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Zweden
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Voor het beluisteren of aanvragen van een exemplaar van deze folder in braille, grote 
letter of audio kunt u gratis bellen met:

0800 198 5000

Wees klaar om de volgende informatie te geven:

Productnaam
Imfinzi 50 mg/ml oplossing voor infusie

Referentienummer
17901/0327


