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Dosering Tocilizumab per gift – in 1 uur i.v. 

Gewicht < 30 kg 12 mg/kg/gift max. 3 giften/24u 

Gewicht ≥ 30 kg 8 mg/kg/gift max. 800 mg/gift 

    Maatregelen bij Cytokine Release Syndrome (CRS)  

Mogelijke CRS symptomen 1 – 14 dagen na infusie 

BEHANDELING CRS O.G.V. ERNST vlg LEE (GRAAD): 

 

GRAAD 1 = koorts (= 38.5 eenmalig of enkele uren >38.0), constitutionele 

symptomen zoals misselijk, hoofdijn, spierpijn, moeheid, malaise 

Lab waardes: stijging kreatinine tot 1.5 x ULN, stijging ALAT/ASAT: tot 3x ULN  

 

Niet levensbedreigend, alleen symptomatische behandeling nodig  

• Supportive care, bijhouden vochtbalans, monitoring van neurologische status 

• Behandel met antipyretica, analgetica 

• Uitsluiten infectie, zoals bloedkweek, urinekweek, keelwat, X-thorax en start 

ceftazidim  3 dd  iv 

• Indien geen verbetering na 3 dg: Geef tocilizumab: een gift 

• Dgl meten CRP, ferritine  

GRAAD 2 = hypotensie (20% daling RR) reagerend op vulling of laag dosis 

vasopressor, hypoxie (reagerend op zuurstof, Fi O2< 40%), graad 2 

orgaantoxiciteit, stijging creatinine t.o.v. baseline 1.5-3x of >1.5 – 3 x ULN 

 

‘Moderate intervention’ 

• Conform graad 1 (ceftazidim  mag na 3 dg gestopt indien geen pos kweken) 

• Infuus 10  ml/kg  vulling bolus (ringerlactaat), mag herhaald (max. 2 vullingen 

met 10 ml/kg), indien geen respons: vasopressor 

• Monitoring hart- en orgaanfuncties met monitor en continue saturatiemeting, 

overleg met IC bij/na 2e vulling 

• Geef tocilizumab (mag herhaald worden a 8 uur, maximaal 3 giften per 24 uur). 

• Bij verbetering: stop tocilizumab  

• Indien onvoldoende respons na 24 uur: zie graad 3 

• Vanaf graad 2 of bij onzekerheden: neem contact op met de dienstdoende 

SCT achterwacht en CAR-T cel arts (zie rooster/weekoverzicht) 

• Maatregelen volgens algoritme 

GRAAD 3 = hypotensie (niet reagerend op vulling, behoefte vasopressie (hoge 

dosis/meerdere), hypoxie (waarvoor > 40% zuurstof), graad 3 orgaantoxiciteit of 

graad 4 transaminitis (> 20 x ULN). Creatinine t.o.v. baseline >3x of  >3 – 6 x ULN 

 

‘Aggressive intervention’ =  overleg met IC  over opname als nog niet overgeplaatst 

• Conform graad 2 

• Start dexamethason 2dd  i.v. (dosering zie box) 

• Doorgaan tocilizumab  3dd, dosering zie box boven (voor Kymriah® max. 4 giften 

in totaal aanbevolen) 

• Bij verbetering: stop tocilizumab en taper dexamethason 

• Indien onvoldoende respons na 24 uur: zie graad 4 

 Koorts, rillingen   

 Hypotensie, tachycardie 

 Ritmestoornis, hartfalen, ischemie  

 Anorexia, misselijkheid, braken, 

diarree 

 Dyspneu/zuurstoftekort 

 Rash 

 hoofdpijn, malaise, moe, myalgia, 

gewrichtsklachten  

 Laboratoriumafwijkingen 

(afwijkende stolling, nier- en 

leverfalen) 

GRAAD 4 = beademing, graad 4 orgaantoxiciteit (niet transaminitis), creat > 6 x 

ULN, dialyse 

 

Levensbedreigend 

• Conform graad 3 

• Methylprednisolon  2dd 10 mg/kg/gift (max. 500 mg/gift) iv voor 3 dg 

• Doorgaan tocilizumab 3 dd, dosering zoals boven in box 

• Bij verbetering: stop tocilizumab en taper de corticosteroiden 

• Indien onvoldoende respons na 24 uur: overweeg siltuximab en/of alternatieve 

immunsuppressiva (infliximab/etanercept/anakinra…) 

CAR-T cel behandeling: 

Tisagenlecleucel - Kymriah® 

ZUMA-4 studie: KTE-C19  

Dosering Dexamethason i.v. 

0.2 mg/kg/gift, max. 10 mg/gift

• Bloedproducten: altijd bestraald  

• Hb > 4.9 mmol/l  houden 

• Trombocyten > 20 x 109/l houden 

• IgG > 4 g/l 



Tocilizumab – over 1 

Maatregelen bij neurologische toxiciteit 
CRES: CAR-T cel related encephalopathy syndrome 

Mogelijke neurotoxiciteit 1 – 14 dagen na infusie 

 Slaperig 

 Desoriëntatie  

 Dysphasie 

 Schrijfstoornis 

 

 

 

 Epileptische insult 

 Hersenoedeem 

 Incontinentie  

 Encefalopathie 

  

BEHANDELING volgens  GRAAD: 

 

GRAAD 1 = licht slaperig, milde desorientatie, encephalopathie (milde 

beperking in ADL), dysphasie (kan wel communiceren), CAR-TOX score 7-

9, CAPD score < 9 

 

Niet levensbedreigend, alleen symptomatische behandeling nodig  

• Supportive care, overweeg profylactische anti-epileptische medicatie met 

levetiracetam 10 mg/kg, 2x/dag indien nog niet eerder gestart  

• Beoordeel  neurologische status (EMV) en encefalopathie à 3-4 uur 

overdag (met hulp van CAR-TOX vragenlijst), op indicatie vaker 

GRAAD 2 = slaperig, matige desorientatie, encephalopathie met daarbij beperking 

instrumentele ADL (telefoneren, administratie, computer/TV bedienen). Dysphasie, 

geen spontane communicatie, kort gegeneraliseerd insult, CAR-TOX score 3-6, CAPD 

score < 9 

 

‘Moderate intervention’  

• Conform graad 1 met ook beoordeling neurologische status ‘s nachts (EMV), bij insult 

start levetiracetam (opladen 20 mg/kg, dan onderhoud 10 mg/kg, 2x/dag)  

• Overweeg monitoring hart- en orgaanfuncties (telemetrie en continue 

saturatiemeting), overleg IC  

• Consult neurologie 

• Verricht fundoscopie, MRI brein, (EEG) en LP met openingsdruk + liquor onderzoek 

indien geen contra indicaties  

• Indien ook CRS: Geef tocilizumab (maximaal 3 giften per 24 uur, dosering zie box). 

Als geen verbetering 24 uur na start tocilizumab: start dexamethason i.v., 4 giften per 

24 uur 

• Indien geen CRS: start dexamethason  i.v., 4 giften/24 uur. Geen tocilizumab geven  

• Verbetering: taper dexamethason voorzichtig en stop tocilizumab 

• Indien geen verbetering na 24 uur: zie graad 3 

GRAAD 3 = slecht wekbaar, ernstige desorientatie en encephalopathie: CAR-TOX 

score 0-2, CAPD score  ≥9, ADL beperkt (kan niet zelf naar toilet, uit bed komen, 

eten/drinken). Geen communicatie met schrift of praten, meerdere insulten, stupor 

 

‘Aggressive intervention’ = overleg over ICU-behoefte  

• Als graad 2 

• Verbetering; taper dexamethason voorzichtig en stop tocilizumab 

• Indien geen verbetering na 24 uur; zie graad 4 

GRAAD 4 = comateus, intubatie noodzakelijk, meerdere, langdurige insulten, cave 

cerebraal oedeem, CAPD/CAR-TOX score niet mogelijk om te doen 

 

‘Levensbedreigend’  = opname ICU 

• Conform graad 2+3 

• Switch dexamethason  naar  methylprednisolon: 10mg/kg/gift  2 dd iv (max dosis. 500 

mg)  voor 3 dagen  

• Indien onvoldoende respons na 24 uur: overweeg siltuximab of alternatieve 

immunsuppressiva 

• Consult neurochirurg en vgl richtlijnen hersenoedeem behandelen 

Dosering Tocilizumab  per gift – in 1 uur i.v. 

Gewicht < 30 kg 12 mg/kg max 3 giften/24 uur 

Gewicht ≥ 30 kg 8 mg/kg max 800 mg/gift 

Dosering Dexamethason i.v. 

0.2 mg/kg/gift, max. 10 mg/gift, 4dd 

• Vanaf graad 2 of bij onzekerheden: neem contact op met de dienstdoende 

SCT achterwacht en CAR-T cell arts (zie rooster/weekoverzicht) 

• Maatregelen volgens algoritme 

Screening voor CRES met vragenlijst afhankelijk van 

leeftijd  (zie aparte card): 

< 3      jaar: CAPD score 

3 – 12 jaar: gemodificeerde CAR-TOX score 

> 12    jaar/volwassen: CAR-TOX score 

CAR-T cel behandeling: 

Tisagenlecleucel - Kymriah® 

ZUMA-4 studie: KTE-C19  


