Longoncologie behandeling SCLC studies M14-361 12NAT1882
Veliparib-carboplatine-etoposide

Kuur/cyclus:

e

1 lijns bij SCLC, 1x per 3 weken, 4-6 kuren
Patiëntsticker:

Datum aanvraag

Dosisreductie:

Afdelingscode

nee

Code dagcentrum:
Dag 1: MK14-361-1: 2 uur en
15 min.
Dag 2 en 3: MK14-361-2:
1 uur en 45 min.

ja:………………………..%

Kreatinineklaring
………………………………………. ml/min
Lengte (cm)

Gewicht (kg)

Toedieningswijze

IV, tenzij anders vermeld
339966B

Lich.opp (m²)

O chemo gemetast

Naam + paraaf arts
Gefaxt/gescand

Paraaf:

NB: dag -2 tot/met dag 12 (=14 dagen) 240 mg VELIPARIB om 08:00 en 20:00 uur in eigen beheer.
Patiënt kreeg instructie van researchverpleegkundige: Veliparib innemen na pre-medicatie en vóór de chemotherapie.

datum

dag

tijden

1

00:30

01:00

2

geneesmiddel
granisetron
dexamethason
Veliparib innemen
CARBOPLATINE
in 250 ml Gluc 5%
NB: studieaanvraag nodig
ETOPOSIDE
in 1000 ml NaCl 0,9%
NB: studieaanvraag nodig

dosering

dosis

Pomp
stand
1 mg
8 mg

AUC 5

3

…mg
8 mg

01:00

bolus
Per os

100 mg/m²

a.
…mg

dexamethason
Veliparib innemen
ETOPOSIDE
in 1000 ml NaCl 0,9%
NB: studieaanvraag nodig

bolus
bolus
Per os
In folie

a.

Veliparib innemen
ETOPOSIDE
in 1000 ml NaCl 0,9%
NB: studieaanvraag nodig

Par.
1

…mg
100 mg/m²

dexamethason

01:00

toelichting

8 mg

bolus
Per os
a.

100 mg/m²
…mg

Verpleegkundige toedien-instructies
a. Pas de infusiesnelheid zo nodig aan afhankelijk van de plaats, dikte en conditie van de vene.
anti-emetica thuisadvies:
- dag 4 en 5 om 08.00 uur dexamethason 8 mg p.o.
- zonodig medicatie metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp
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Par.
2

Achtergrondinformatie SCLC Veliparib-carboplatine-etoposide: MK14-361
Informatie over de kuur:
Een fase 2, gerandomiseerde, dubbel blind studie, bestaand uit 3 armen:
Arm A: Veliparib in combinatie met carboplatin en etoposide gevolg door veliparib monotherapie.
Arm B: Veliparib in combinatie met carbopaltin en etoposide gevolgd door placebo monotherapie.
Arm C: Placebo in combinatie met carboplatin en etoposide gevolgd door placebo monotherapie.




Indicatie: 1e lijns behandeling bij kleincellig longcarcinoom, limited disease (LD) en extensive disease (ED)
Patiënten krijgen profylactisch schedelbestraling na de chemotherapie.
Evaluatie: na 2 en na 4 kuren.

Informatie over het geneesmiddel:






Carboplatine: Cytostaticum behorende tot de platinaverbindingen.
Dosering vaak op geleide van ‘target’ AUC met behulp van de Calvert formule. Dit ter vaststelling van de optimale
Dosering die tevens corrigeert voor variaties in de nierfunctie.
Wordt vaak geleverd in glucose 5% in verband met langere houdbaarheid.
Etoposide: Cytostaticum, Topoisomerase-2-remmer.
Etoposide is slecht oplosbaar in water, hierdoor kunnen neerslagen ontstaan in de infusen. Het ontstaan van
neerslagen is zeer onvoorspelbaar. Infuus niet toedienen wanneer er neerslagen zijn ontstaan.
Voor meer informatie zie DocPortal.
Veliparib: is een stof die de werking van het eiwit PARP blokkeert. PARP is actief bij het herstel van cellen. Door de
blokkade herstellen cellen niet, en gaan ze dood. Voornaamste bijwerkingen: Hoofdpijn, slaapproblemen,
duizeligheid.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:
via studie informatie.

Co-medicatie:
- recepten via arts
Anti-emetica zie pagina 1
Zo nodig:
o Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
o XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
o Microlax

Contact:
Arts: Prof. H.J.M. Groen
Research verpleegkundige: Thea Scholtens (47012)
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Controlelijst: Carboplatin-Etoposide-Veliparib: MK14-361
Sticker patiëntgegevens

Kuur:………..
Datum………

Start en stop tijden:

Start

Stop

Carboplatine dag 1
Etoposide
Etoposide dag 2
Etoposide dag 3

Controles:
Dag

RR

Pols

Temp

gewicht

paraaf

Dag 1 voor de kuur
Dag 2 voor de kuur
Dag 3 voor de kuur

Bijzonderheden:
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