
Informatie over consumentengeneeskunde

Gazyva-

Obinutuzumab
1000 mg in 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie

Wat staat er in deze bijsluiter?

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u Gazyva gaat gebruiken.

Deze bijsluiter beantwoordt enkele veelgestelde vragen over Gazyva. Het bevat niet alle beschikbare 
informatie. Het is geen vervanging voor een gesprek met uw arts of apotheker.

Alle medicijnen hebben risico's en voordelen. Uw arts heeft de risico's van het gebruik van Gazyva afgewogen tegen de 

voordelen die zij verwachten dat het voor u zal hebben.

Als u zich zorgen maakt over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Bewaar deze bijsluiter bij het geneesmiddel. 

Misschien moet je het nog een keer lezen.

Waarvoor wordt Gazyva gebruikt?

Gazyva behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend staat als antineoplastische (of kankerbestrijdende) middelen. Er 

zijn veel verschillende klassen van anti-neoplastische middelen. Gazyva behoort tot een klasse die monoklonale antilichamen 

wordt genoemd. Monoklonale antilichamen zijn eiwitten die specifiek andere unieke eiwitten in het lichaam herkennen en 

eraan binden. De werkzame stof in Gazyva wordt obinutuzumab genoemd.

Gazyva wordt gebruikt voor de behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL). Het wordt ook gebruikt voor de 

behandeling van gevorderd folliculair lymfoom (FL) bij patiënten die nog niet eerder zijn behandeld, en indolent (langzaam 

groeiend) non-hodgkinlymfoom (iNHL) bij patiënten die niet meer reageren op behandeling met een ander geneesmiddel, 

rituximab genaamd.

Gazyva herkent en hecht zich aan een eiwit genaamd CD20 dat wordt aangetroffen op het oppervlak van witte 
bloedcellen, bekend als B-lymfocyten. Tijdens het proces van binding aan het eiwit wordt de abnormale groei van 
de B-lymfocyten gestopt. Het zijn de abnormaal groeiende B-lymfocyten die verantwoordelijk zijn voor de ziekte.

Voor CLL wordt Gazyva gebruikt in combinatie met het chemotherapiegeneesmiddel chloorambucil. Bij FL-patiënten die 
nog niet eerder zijn behandeld, en patiënten met iNHL die niet meer reageert op rituximab, wordt Gazyva eerst 
toegediend met chemotherapie en daarna als monotherapie. Vraag uw arts, verpleegkundige of apotheker om de 
Consumer Medicine Information (CMI) voor deze geneesmiddelen voor meer informatie over de 
chemotherapiegeneesmiddelen die met Gazyva worden gebruikt.
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Vraag uw arts als u vragen heeft over waarom Gazyva aan u is voorgeschreven. Het kan zijn dat 
uw arts Gazyva om een   andere reden heeft voorgeschreven.

Dit geneesmiddel is alleen verkrijgbaar op doktersrecept.

Voordat u Gazyva . krijgt toegediend

Wanneer mag u Gazyva niet krijgen
Gebruik Gazyva niet als:

• als u een allergische reactie heeft gehad op Gazyva of op een van de bestanddelen die aan het einde van deze bijsluiter worden 

vermeld

• als u een allergische reactie heeft gehad op andere eiwitten die van muizen afkomstig zijn Enkele van de 

symptomen van een allergische reactie kunnen zijn: kortademigheid, piepende ademhaling of moeite met 

ademhalen, zwelling van het gezicht, de lippen, tong of andere delen van het lichaam, uitslag en/of jeuk of 

netelroos op de huid

• als het pakket gescheurd is of tekenen van geknoei vertoont

• als de vervaldatum (EXP) die op de verpakking staat, is verstreken

Als u dit geneesmiddel inneemt nadat de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken, kan het zijn dat het minder goed werkt.

Voordat u Gazyva . krijgt toegediend
Vertel het uw arts als:

• u heeft een infectie of een voorgeschiedenis van een terugkerende of langdurige infectie zoals 
hepatitis B

U kunt een verhoogd risico hebben om een   infectie te krijgen tijdens of na de behandeling met Gazyva.

• u gebruikt of heeft eerder geneesmiddelen gebruikt die uw immuunsysteem kunnen 
beïnvloeden, zoals chemotherapie of immuunonderdrukkende geneesmiddelen

Als u geneesmiddelen gebruikt of heeft gebruikt die uw immuunsysteem beïnvloeden, heeft u mogelijk een 
verhoogd risico op infecties. Er zijn meldingen geweest van een zeldzame, ernstige herseninfectie genaamd 
PML (progressieve multifocale leuko-encefalopathie), die gewoonlijk mensen met een verzwakt 
immuunsysteem treft. Uw kans om PML te krijgen, kan groter zijn als u wordt behandeld met geneesmiddelen 
die het immuunsysteem verzwakken, waaronder Gazyva. PML kan ernstige invaliditeit of zelfs de dood 
veroorzaken.

• u een voorgeschiedenis heeft van een hartaandoening met hartritmestoornissen (abnormale 
hartslag),angina (pijn op de borst),hartfalen of een recente hartaanval

Uw arts zal u tijdens de behandeling met Gazyva nauwlettend in de gaten houden.

• u medicijnen gebruikt om bloedstolsels te voorkomen

Gazyva kan het aantal bloedplaatjes in uw bloed verlagen, wat levensbedreigende bloedingen kan 
veroorzaken.

• u medicijnen gebruikt om de bloeddruk onder controle te houden

Aangezien Gazyva een tijdelijke verlaging van uw bloeddruk kan veroorzaken, kan uw arts u adviseren 
tijdelijk te stoppen met het gebruik van uw bloeddrukmedicijn voordat u Gazyva krijgt toegediend.

• u een reeds bestaande longziekte heeft
U heeft mogelijk een grotere kans op ademhalingsmoeilijkheden tijdens de behandeling met Gazyva.

Uw arts zal u tijdens de behandeling met Gazyva nauwlettend in de gaten houden.
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• u heeft een nierziekte
U heeft mogelijk een grotere kans op een bijwerking tijdens de behandeling met Gazyva als 
uw nieren niet normaal functioneren.

Uw arts zal u tijdens de behandeling met Gazyva nauwlettend in de gaten houden.

• je hebt een leverziekte

De veiligheid en werkzaamheid van Gazyva zijn niet vastgesteld bij mensen met leverproblemen.
• u van plan bent te worden ingeënt of heeft gehad met een vaccin

Sommige vaccins mogen niet tegelijkertijd met Gazyva worden gegeven of in de maanden nadat u 
Gazyva heeft gekregen. Uw arts zal controleren of u zich moet laten vaccineren voordat u Gazyva 
krijgt.

• u allergisch bent voor andere medicijnen of andere stoffen zoals voedingsmiddelen, 
conserveermiddelen of kleurstoffen

• u bent zwanger of wilt zwanger worden

Het is niet bekend of Gazyva schadelijk is voor een ongeboren baby. Het wordt niet aanbevolen om 
Gazyva te gebruiken als u zwanger bent.
Als u zwanger kunt worden, wordt aanbevolen om gedurende 18 maanden na het einde van de 
behandeling met Gazyva niet zwanger te worden.
Als u in de vruchtbare leeftijd bent, wordt aanbevolen dat u effectieve anticonceptie gebruikt 
tijdens de behandeling en tot 18 maanden na het einde van de behandeling met Gazyva.

• u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven

Het is niet bekend of Gazyva overgaat in de moedermelk. Het wordt aanbevolen om te stoppen met het geven 

van borstvoeding terwijl u met Gazyva wordt behandeld en gedurende 18 maanden na uw laatste infusie met 

Gazyva.

Als u uw arts niets van het bovenstaande heeft verteld, vertel het hem dan voordat u begint met het innemen van 

Gazyva.

Gebruik bij kinderen
De veiligheid en werkzaamheid van Gazyva bij kinderen en adolescenten onder de 18 jaar zijn niet 
vastgesteld.

Andere medicijnen gebruiken
Vertel het uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt, ook geneesmiddelen die u zonder 
recept hebt gekocht bij een apotheek, supermarkt of natuurvoedingswinkel.

Aangezien Gazyva een tijdelijke verlaging van uw bloeddruk kan veroorzaken, kan uw arts u adviseren tijdelijk 
te stoppen met het gebruik van uw bloeddrukmedicijn voordat u Gazyva krijgt toegediend.

Gazyva kan het aantal bloedplaatjes in uw bloed verminderen. Het gebruik van medicijnen om bloedstolsels te voorkomen terwijl 

u Gazyva krijgt, kan het aantal bloedplaatjes verder verminderen. Dit kan levensbedreigende bloedingen veroorzaken. Uw arts 

zal u tijdens de behandeling met Gazyva nauwlettend in de gaten houden.

Het is niet bekend of Gazyva uw normale reactie op een vaccin zal beïnvloeden.

Uw arts en apotheker hebben meer informatie over geneesmiddelen waarmee u voorzichtig moet zijn of die u moet vermijden tijdens het 

gebruik van Gazyva.

Hoe Gazyva wordt toegediend
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Volg zorgvuldig alle aanwijzingen van uw arts of verpleegkundige op. 
Ze kunnen afwijken van de informatie in deze bijsluiter.
Gazyva moet worden bereid door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en zal in een ziekenhuis of kliniek worden toegediend door een arts of 

verpleegkundige.

Gazyva wordt toegediend via langzame infusie in een ader (intraveneuze (IV) infusie). Het aantal infusies dat u 
krijgt, hangt af van hoe u op de behandeling reageert.

Voordat u Gazyva krijgt toegediend, krijgt u andere geneesmiddelen om de ernst van mogelijke infusiereacties te 
helpen verminderen.

Voor CLL
De eerste infusie: u krijgt 100 mg Gazyva toegediend via een intraveneuze infusie gedurende 4 uur.

De tweede infusie: als de eerste infusie goed werd verdragen, krijgt u 900 mg Gazyva via IV-infusie. 
De duur van de infusie wordt bepaald door uw arts.
Volgende infusies: als de vorige infusie goed werd verdragen, krijgt u 1000 mg Gazyva via IV-
infusie. De duur van de infusie wordt bepaald door uw arts.
Tijdens elke infusie wordt u nauwlettend gevolgd. Uw arts kan uw infusie aanpassen, afhankelijk van hoe goed 
elke infusie wordt verdragen.

Voor folliculair lymfoom
De eerste infusie: u krijgt 1000 mg Gazyva via een intraveneuze infusie.
Volgende infusies: als de eerste infusie goed werd verdragen, krijgt u 1000 mg Gazyva via IV-infusie. 
De duur van elke infusie en wanneer u de infusie krijgt, wordt bepaald door uw arts.

Onderhoudsbehandeling: als u reageert op de eerste behandeling, kan uw arts besluiten uw behandeling met 
Gazyva voort te zetten. U kunt Gazyva gedurende maximaal 2 jaar eenmaal per 2 maanden krijgen.

Als u een dosis bent vergeten

Aangezien Gazyva onder toezicht van uw arts wordt gegeven, is het onwaarschijnlijk dat u een dosis overslaat. Als u uw 
afspraak voor het ontvangen van Gazyva echter vergeet of mist, moet u niet wachten tot de volgende geplande dosis, 
maar zo snel mogelijk een nieuwe afspraak maken.

Als u te veel heeft gekregen (overdosis)
Aangezien Gazyva onder toezicht van uw arts wordt gegeven, is het zeer onwaarschijnlijk dat u te veel krijgt. 
Als u echter bijwerkingen krijgt nadat u Gazyva heeft gekregen, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts.

Terwijl u Gazyva . ontvangt

Dingen die je moet doen
Vertel het uw arts of verpleegkundige onmiddellijk als u tekenen of symptomen van een infusiereactie 
of allergische reactie of hartproblemen heeft.
Sommige tekenen en symptomen kunnen zijn:

• zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel met ademhalingsmoeilijkheden

• zwelling van andere delen van uw lichaam

• kortademigheid, piepende ademhaling of moeite met ademhalen
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• uitslag, jeuk of netelroos op de huid
• ziek voelen (misselijkheid)

• koorts, koude rillingen

• zich moe voelen

• hoofdpijn
• pijn op de borst

• abnormale of onregelmatige hartslag

Vertel uw partner of verzorger dat u Gazyva krijgt en vraag hen om het u te vertellen als ze 
veranderingen in uw bewegingen of gedrag opmerken. Als ze veranderingen opmerken, moet u dit 
onmiddellijk aan uw arts vertellen.
Uw arts moet mogelijk enkele tests uitvoeren en uw behandeling wijzigen.

Vertel alle artsen, tandartsen en apothekers die u behandelen dat u Gazyva krijgt.

Vertel het uw arts als u zwanger wordt of van plan bent een gezin te stichten terwijl u Gazyva krijgt, als u van 
plan bent borstvoeding te geven terwijl u Gazyva krijgt, of als u van plan bent uw baby te vaccineren en 
zwanger was van uw baby terwijl u Gazyva kreeg.

Zorg ervoor dat u al uw afspraken met uw arts bewaart, zodat uw voortgang kan worden 
gecontroleerd.
Uw arts zal regelmatig bloedonderzoeken uitvoeren.

Dingen die je niet moet doen
Stop uw behandeling met Gazyva niet zonder eerst met uw arts te overleggen. 
Vertel het uw arts als u denkt dat Gazyva uw aandoening niet helpt.

Gebruik geen andere geneesmiddelen, of ze nu op recept verkrijgbaar zijn of niet, zonder eerst uw arts te 
raadplegen of een apotheker te raadplegen.

Dingen om op te letten
Wees voorzichtig met autorijden of het bedienen van machines totdat u weet welke invloed Gazyva op u heeft. 

Gazyva veroorzaakt over het algemeen geen problemen met uw rijvaardigheid of het vermogen om machines te 

bedienen. Als u echter een van de reacties ervaart die worden vermeld onder de rubriekDingen die je moet doenu moet 

afzien van autorijden of het bedienen van machines totdat de reactie stopt.

Bijwerkingen

Vertel het uw arts of verpleegkundige zo snel mogelijk als u zich niet goed voelt terwijl u Gazyva 
krijgt.
Gazyva helpt de meeste mensen met CLL of folliculair lymfoom, maar het kan bij sommige mensen ongewenste bijwerkingen 

hebben.

Alle medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. Soms zijn ze serieus, meestal niet. U heeft mogelijk 
medische hulp nodig als u enkele van de bijwerkingen krijgt.

Als u 65 jaar of ouder bent of problemen heeft met uw nieren, heeft u mogelijk een grotere kans 
op bijwerkingen.
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Vraag uw arts of apotheker om eventuele vragen te beantwoorden.

Schrik niet van de volgende lijsten met bijwerkingen. U 
kunt ze misschien niet ervaren.

Tijdens een infusie
Vertel het uw arts of verpleegkundige onmiddellijk als u een van de volgende dingen opmerkt terwijl u een 

infusie krijgt:

• zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel met ademhalingsmoeilijkheden

• zwelling van andere delen van uw lichaam

• kortademigheid, piepende ademhaling of moeite met ademhalen

• huidproblemen, waaronder uitslag, jeuk of netelroos, verharde of verkleurde huidlaesies die groter 
kunnen worden

• braken of misselijkheid (misselijkheid)

• koorts, blozen of koude rillingen

• diarree
• hoest of keelirritatie
• zich moe voelen

• hoofdpijn
• pijn op de borst

• bloeden of blauwe plekken meer dan normaal

• duizeligheid of licht gevoel in het hoofd

• abnormale of onregelmatige hartslag

Dit kunnen ernstige bijwerkingen zijn. Mogelijk hebt u medische hulp nodig.

Na een infusie
Vertel het onmiddellijk aan uw arts of ga naar de Spoedeisende Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u een van de 

volgende symptomen opmerkt:

• zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel met ademhalingsmoeilijkheden

• zwelling van andere delen van uw lichaam

• kortademigheid, piepende ademhaling of moeite met ademhalen

• uitslag, jeuk of netelroos op de huid
• maagkrampen of pijnen
• ernstige of bloederige diarree
• misselijkheid en braken inclusief braken van bloed of materiaal dat op koffiedik lijkt
• abnormale bloeding, uit elk deel van het lichaam
• abnormale blauwe plekken

• bloedproppen

• duizeligheid of licht gevoel in het hoofdkoorts, koude rillingen

• ernstig hoesten
• abnormale of onregelmatige hartslag

• pijn op de borst

• één of een combinatie van de volgende: verwardheid, desoriëntatie of geheugenverlies, veranderingen in de manier 

waarop u beweegt, loopt of spreekt, verminderde kracht of toenemende zwakte in uw lichaam, wazig zien of verlies van 

gezichtsvermogen.

Dit kunnen ernstige bijwerkingen zijn. Mogelijk hebt u medische hulp nodig.

Vertel het uw arts of apotheker als u een van de volgende dingen opmerkt:
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• frequente infecties zoals koorts, ernstige koude rillingen, luchtweginfecties (inclusief longontsteking), 
gordelroos, mondzweren of urineweginfecties

• pijn in mond of keel
• loopneus of verstopte neus of verstopte borst

• gewrichts-, bot- of spierpijn
• rugpijn, of pijn in armen of benen
• hoofdpijn
• diarree, constipatie, abdominaal ongemak of pijn, of aambeien
• urine-incontinentie of pijn
• toegenomen gewicht

• aanhoudende hoest

• haaruitval

• Jeukende huid

• slapeloosheid en/of zich moe voelen
• depressief of angstig voelen
• huidveranderingen – verkleuring, ongewone gezwellen of uiterlijk

Dit is geen volledige lijst van alle mogelijke bijwerkingen. Uw arts of apotheker heeft een completere lijst. Andere 
kunnen bij sommige mensen voorkomen en er kunnen enkele bijwerkingen zijn die nog niet bekend zijn.

Vertel het uw arts of apotheker als u iets anders opmerkt waardoor u zich onwel voelt, ook als dit niet op 
deze lijst staat.
Vraag uw arts, verpleegkundige of apotheker als u iets in deze lijst niet begrijpt.

product beschrijving

Opslag
Gazyva wordt bewaard in de apotheek of op de ziekenhuisafdeling in de koelkast bij een temperatuur 
tussen 2°C en 8°C.

Beschikbaarheid

Gazyva wordt geleverd als een glazen injectieflacon met een enkelvoudige dosis die 40 ml oplossing voor intraveneuze infusie (25 

mg/ml) bevat. Het wordt verdund vóór infusie in een ader.

Hoe Gazyva eruit ziet
Gazyva is een heldere, kleurloze tot lichtbruine vloeistof.

ingrediënten
Elke injectieflacon Gazyva bevat 1000 mg van het werkzame bestanddeelobinutuzumab. Het bevat ook:

• histidine
• histidinehydrochloride-monohydraat
• trehalose dihydraat
• poloxameer 188

Sponsordetails

Gazyva wordt in Nieuw-Zeeland geleverd door:
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Roche Products (Nieuw-Zeeland) Limited 
PO Box 109113
Nieuwe markt

Auckland 1149
NIEUW-ZEELAND

Medische vragen: 0800 276 243

Datum van voorbereiding

Deze bijsluiter is opgesteld op 20 december 2021
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