
Aromasin 25 mg omhulde tabletten
exemestaan

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat 
belangrijke informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien moet je het nog een keer lezen.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Het kan hen schaden, zelfs als hun 

ziekteverschijnselen dezelfde zijn als die van u.
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die 

niet in deze bijsluiter worden vermeld. Zie rubriek 4.
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1. Wat is Aromasin en waarvoor wordt het gebruikt?

Uw geneesmiddel heet Aromasin. Aromasin behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend staat als aromataseremmers. 
Deze geneesmiddelen interfereren met een stof genaamd aromatase, die nodig is om de vrouwelijke geslachtshormonen, 
oestrogenen, aan te maken, vooral bij postmenopauzale vrouwen. Verlaging van de oestrogeenspiegels in het lichaam is een 
manier om hormoonafhankelijke borstkanker te behandelen.

Aromasin wordt gebruikt voor de behandeling van hormoonafhankelijke borstkanker in een vroeg stadium bij postmenopauzale 

vrouwen nadat zij 2-3 jaar behandeling met het geneesmiddel tamoxifen hebben ondergaan.

Aromasin wordt ook gebruikt voor de behandeling van hormoonafhankelijke gevorderde borstkanker bij postmenopauzale vrouwen wanneer een 

andere hormonale medicamenteuze behandeling niet goed genoeg heeft gewerkt.

2. Wat u moet weten voordat u Aromasin inneemt?

Gebruik Aromasin niet:
• als u allergisch bent of geweest bent voor exemestaan   (de werkzame stof in Aromasin) of voor één van de 

andere bestanddelen van dit geneesmiddel (vermeld in rubriek 6).
• als je hebtnietal 'de menopauze' heeft doorgemaakt, dat wil zeggen dat u nog steeds uw maandelijkse menstruatie 

heeft.

• als u zwanger bent, waarschijnlijk zwanger bent of borstvoeding geeft.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

• Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Aromasin inneemt.

• Voordat u met Aromasin wordt behandeld, kan het zijn dat uw arts bloedmonsters wil nemen om er zeker van te zijn dat 
u de menopauze heeft bereikt.

• Voorafgaand aan de behandeling zal ook routinematig uw vitamine D-spiegel worden gecontroleerd, aangezien uw 
vitamine D-spiegel in de vroege stadia van borstkanker erg laag kan zijn. U krijgt een vitamine D-supplement als uw 
niveaus onder normaal zijn.

• Vertel uw arts voordat u Aromasin inneemt als u problemen heeft met uw lever of nieren.
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• Vertel het uw arts als u een voorgeschiedenis heeft of lijdt aan een aandoening die de sterkte van uw botten 
aantast. Het kan zijn dat uw arts uw botdichtheid voor en tijdens de behandeling met Aromasin wil meten. De 
reden hiervoor is dat geneesmiddelen van deze klasse de niveaus van vrouwelijke hormonen verlagen en dit kan 
leiden tot een verlies van het mineraalgehalte van botten, wat hun sterkte zou kunnen verminderen.

Andere medicijnen en Aromasin
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of in de nabije toekomst gaat 

gebruiken. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Aromasin mag niet tegelijkertijd met hormoonvervangende therapie (HST) worden gegeven.

De volgende geneesmiddelen moeten met voorzichtigheid worden gebruikt bij het gebruik van Aromasin. Laat het uw arts 
weten als u medicijnen gebruikt zoals:

• rifampicine (een antibioticum),

• carbamazepine of fenytoïne (anticonvulsiva gebruikt om epilepsie te behandelen),

• het kruidenmiddel sint-janskruid (Hypericum perforatum), of preparaten die het bevatten.

Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik Aromasin niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft. 
Als u zwanger bent of denkt te zijn, vertel dit dan aan uw arts.
Bespreek anticonceptie met uw arts als de mogelijkheid bestaat dat u zwanger wordt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u zich slaperig, duizelig of zwak voelt tijdens het gebruik van Aromasin, mag u niet proberen auto te rijden of machines te 
bedienen.

Aromasin bevat sucrose, natrium en methylparahydroxybenzoaat
• Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met 

uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
• Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen 

'natriumvrij' is.

• Aromasin bevat een kleine hoeveelheid methylparahydroxybenzoaat, dat allergische reacties kan 
veroorzaken (mogelijk vertraagd), neem contact op met uw arts als dit gebeurt.

3. Hoe wordt Aromasin ingenomen?

Volwassenen en oudere patiënten
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Raadpleeg uw arts als u het niet zeker weet.

Aromasin-tabletten moeten via de mond worden ingenomen na een maaltijd, elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip. Uw arts 
zal u vertellen hoe u Aromasin moet gebruiken en voor hoe lang. De aanbevolen dosering is één tablet van 25 mg per dag.

Als u naar het ziekenhuis moet terwijl u Aromasin gebruikt, laat het medisch personeel dan weten welke medicatie u 
gebruikt.

Gebruik bij kinderen

Aromasin is niet geschikt voor gebruik bij kinderen.
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Wat u moet doen als u meer Aromasin heeft ingenomen dan u zou mogen

Als er per ongeluk te veel tabletten zijn ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga direct naar de dichtstbijzijnde 

eerstehulpafdeling van het ziekenhuis. Laat ze de verpakking met Aromasin-tabletten zien.

Bent u vergeten Aromasin in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een   vergeten tablet in te halen.
Als u bent vergeten uw tablet in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, neem deze dan op 

het gebruikelijke tijdstip in.

Als u stopt met het innemen van Aromasin

Stop niet met het innemen van uw tabletten, ook niet als u zich goed voelt, tenzij uw arts u dat zegt.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4. Mogelijke bijwerkingen

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

Overgevoeligheid, ontsteking van de lever (hepatitis) en ontsteking van de galwegen van de lever die gele verkleuring van de 
huid veroorzaken (cholestatische hepatitis) kunnen optreden. Symptomen zijn onder meer een algemeen onwel voelen, 
misselijkheid, geelzucht (gele verkleuring van de huid en ogen), jeuk, rechtszijdige buikpijn en verlies van eetlust. Neem 
onmiddellijk contact op met uw arts om dringend medisch advies in te winnen als u denkt dat u een van deze symptomen heeft.

Over het algemeen wordt Aromasin goed verdragen en de volgende bijwerkingen die zijn waargenomen bij patiënten die met 

Aromasin worden behandeld, zijn voornamelijk licht of matig van aard. De meeste bijwerkingen gaan gepaard met een tekort aan 

oestrogeen (bijvoorbeeld opvliegers).

Zeer vaak: kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen
• Depressie
• Moeite met slapen
• Hoofdpijn
• Opvliegers
• Duizeligheid

• Ziek voelen
• Verhoogd zweten
• Spier- en gewrichtspijn (inclusief artrose, rugpijn, artritis en gewrichtsstijfheid)
• Vermoeidheid

• Een afname van het aantal witte bloedcellen
• Buikpijn
• Verhoogd niveau van leverenzymen
• Verhoogd niveau van hemoglobineafbraak in het bloed
• Verhoogd niveau van een bloedenzym in het bloed als gevolg van leverbeschadiging

• Pijn

Vaak: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen

• Verlies van eetlust
• Carpaaltunnelsyndroom (een combinatie van tintelingen, gevoelloosheid en pijn in de hele 

hand behalve de pink) of tintelingen/prikkeling van de huid
• Braken (ziek zijn), constipatie, indigestie, diarree
• Haaruitval
• Huiduitslag, netelroos en jeuk
• Dunner worden van botten waardoor hun kracht kan afnemen (osteoporose), in sommige gevallen 

leidend tot botbreuken (breuken of scheuren)
• Gezwollen handen en voeten

• Een afname van het aantal bloedplaatjes in het bloed
• Gevoel van zwakte
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Soms: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen

• overgevoeligheid

Zelden: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen

• Een uitbraak van kleine blaren op een deel van de huid met uitslag
• Slaperigheid
• Ontsteking van de lever
• Ontsteking van de galwegen van de lever die gele verkleuring van de huid veroorzaken

Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

• Laag gehalte aan bepaalde witte bloedcellen in het bloed

Veranderingen in de hoeveelheid van bepaalde bloedcellen (lymfocyten) en bloedplaatjes die in uw bloed circuleren, vooral bij 

patiënten met een reeds bestaande lymfopenie (verminderd aantal lymfocyten in het bloed), kunnen ook worden waargenomen.

Melding van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke 

bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden (zie details hieronder). Door 

bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Verenigd Koninkrijk
Gele Kaart Schema
Website:www.mhra.gov.uk/yellowcard of zoek naar MHRA Yellow Card in de Google Play of 
Apple App Store

5. Hoe bewaart u Aromasin

• Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
• Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking en de 

blisterverpakking na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

• Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Geneesmiddelen niet weggooien via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met 
geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

Wat bevat Aromasin
• De werkzame stof is exemestaan. Elke omhulde tablet bevat 25 mg exemestaan.
• De andere stoffen in dit middel zijn gehydrateerd colloïdaal silica, crospovidon, hypromellose, 

magnesiumstearaat, mannitol, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat (type A), 
polysorbaat, polyvinylalcohol, simeticon, macrogol, sucrose, magnesiumcarbonaat light, 
methylparahydroxybenzoaat (E218), cetyl esters was, talk, carnaubawas, ethylalcohol, schellak, 
titaniumoxide (E171) en ijzeroxiden (E172).

Hoe ziet Aromasin eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Aromasin is een ronde, biconvexe, gebroken witte, omhulde tablet met aan één zijde de markering 
7663. Aromasin is verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 15, 20, 30, 90, 100 en 120 tabletten.
Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Pagina 4 van 5



Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel 

brengen: Pfizer Limited,

Ramsgate-weg,
Sandwich, Kent CT13 9NJ 
Verenigd Koninkrijk

Fabrikant:
Pfizer Italia Srl
Località Marino del Tronto 
63100 Ascoli Piceno (AP), 
Italië.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende 
namen:

Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Duitsland, 
Griekenland, IJsland, Ierland, Italië, Luxemburg, 
Nederland, Portugal, Zweden, Verenigd Koninkrijk: Aromasin

Frankrijk: Aromasine

Spanje: Aromasil

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 08/2020

Andere informatiebronnen

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van: www.gov.uk/government/
organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency

Referentie: AM 14_0
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