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Fludarabine-injectie
uitgesproken als (floo dare' a been)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Fludarabine-injectie moet worden gegeven onder toezicht van een arts die ervaring heeft met het toedienen van 

chemotherapiemedicatie voor kanker.

Fludarabine-injectie kan een afname veroorzaken van het aantal bloedcellen dat door uw beenmerg wordt 

aangemaakt. Deze afname kan ertoe leiden dat u gevaarlijke symptomen ontwikkelt en kan uw risico op een ernstige 

of levensbedreigende infectie vergroten. Uw arts kan andere medicijnen voorschrijven om het risico te verkleinen dat 

u tijdens uw behandeling een ernstige infectie krijgt. Vertel het uw arts als u een laag aantal van een bepaald type 

bloedcellen in uw bloed heeft of ooit heeft gehad, of als u een aandoening heeft die uw immuunsysteem aantast, en 

als u ooit een infectie heeft gekregen omdat uw bloedcelspiegels te laag waren. Als u een van de volgende 

symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: kortademigheid; snelle hartslag; hoofdpijn; 

duizeligheid; bleke huid; extreme vermoeidheid; ongewone bloedingen of blauwe plekken; zwarte, teerachtige of 

bloederige ontlasting; braaksel dat bloederig is of dat op koffiedik lijkt; en koorts, koude rillingen, hoesten, keelpijn, 

moeilijk, pijnlijk of frequent urineren, of andere tekenen van infectie.

Fludarabine-injectie kan ook schade aan het zenuwstelsel veroorzaken. Als u een van de volgende symptomen 

ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: toevallen, opwinding, verwardheid en coma 

(langdurig bewustzijnsverlies).

Fludarabine-injectie kan ernstige of levensbedreigende aandoeningen veroorzaken waarbij het lichaam zijn eigen 

bloedcellen aanvalt en vernietigt. Vertel het uw arts als u ooit een dergelijke aandoening heeft gekregen nadat u in het 

verleden fludarabine heeft gekregen. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met 

uw arts: donkere urine, gele huid, kleine rode of paarse stippen op de huid, neusbloedingen, hevige menstruatiebloedingen, 

bloed in de urine, bloed ophoesten of ademhalingsmoeilijkheden door bloedingen in de keel.

In een klinische studie liepen mensen met chronische lymfatische leukemie die fludarabine-injectie samen met 

pentostatine (Nipent) gebruikten, een hoog risico op het ontwikkelen van ernstige longschade. In sommige gevallen 

veroorzaakte deze longschade de dood. Daarom zal uw arts geen fludarabine-injectie voorschrijven die samen met 

pentostatine (Nipent) moet worden gegeven.
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Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde tests bestellen om de reactie van uw 

lichaam op de fludarabine-injectie te controleren.

Praat met uw arts over de risico's van het ontvangen van fludarabine-injectie.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Fludarabine-injectie wordt gebruikt voor de behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL; een vorm van kanker van de 

witte bloedcellen) bij volwassenen die al zijn behandeld met ten minste één ander medicijn en niet beter zijn geworden. 

Fludarabine-injectie bevindt zich in een klasse medicijnen die purine-analogen worden genoemd. Het werkt door de groei van 

kankercellen in uw lichaam te vertragen of te stoppen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Fludarabine-injectie wordt geleverd als een poeder dat aan vloeistof moet worden toegevoegd en gedurende 30 minuten intraveneus (in een ader) moet 

worden geïnjecteerd door een arts of verpleegkundige in een medische praktijk of polikliniek van een ziekenhuis. Het wordt gewoonlijk 5 dagen achter elkaar 

eenmaal per dag geïnjecteerd. Deze behandelperiode wordt een cyclus genoemd en de cyclus kan gedurende meerdere cycli elke 28 dagen worden herhaald.

Het kan zijn dat uw arts uw behandeling moet uitstellen of uw dosis moet aanpassen als u bepaalde 
bijwerkingen ervaart. Vertel uw arts hoe u zich voelt tijdens uw behandeling met fludarabine-injectie.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Fludarabine-injectie wordt soms ook gebruikt voor de behandeling van non-Hodgkin-lymfoom (NHL; kanker die begint in 

een type witte bloedcel die normaal gesproken infecties bestrijdt) en mycosis fungoides (een type lymfoom dat de huid 

aantast). Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van dit medicijn voor uw aandoening.

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u fludarabine-injectie krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor fludarabine, andere medicijnen of een van de 
bestanddelen van fludarabine-injectie. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u de medicatie 
vermeldt die wordt vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWING of cytarabine (Cytosar-U, DepoCyt). Uw arts 
moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een nierziekte heeft of ooit heeft gehad. Vertel uw arts ook over alle andere 
chemotherapiemedicijnen die u heeft gekregen en of u ooit bent behandeld met bestralingstherapie 
(kankerbehandeling waarbij golven van hoogenergetische deeltjes worden gebruikt om kankercellen te 
doden ). Voordat u in de toekomst chemotherapie of bestraling krijgt, moet u uw arts vertellen dat u met 
fludarabine bent behandeld.
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u moet weten dat injectie met fludarabine de normale menstruatiecyclus (periode) bij vrouwen kan verstoren en de 
spermaproductie bij mannen kan stoppen. U mag er echter niet vanuit gaan dat u of uw partner niet zwanger kan 
worden. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, moet u dit aan uw arts vertellen voordat u dit medicijn gaat 
gebruiken. U mag geen kinderen plannen terwijl u een injectie met fludarabine krijgt of gedurende ten minste 6 
maanden na de behandeling. Gebruik een betrouwbare anticonceptiemethode om zwangerschap in deze periode te 
voorkomen. Praat met uw arts voor meer informatie. Fludarabine-injectie kan de foetus schaden.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u 
fludarabine-injectie krijgt.

u moet weten dat injectie met fludarabine vermoeidheid, zwakte, verwardheid, opwinding, toevallen en veranderingen 
in het gezichtsvermogen kan veroorzaken. Bestuur geen auto of bedien geen machines totdat u weet welke invloed dit 
medicijn op u heeft.

overleg met uw arts voordat u vaccinaties krijgt tijdens uw behandeling met fludarabine-
injectie.

u moet weten dat u een ernstige of levensbedreigende reactie kunt krijgen als u een bloedtransfusie 
moet krijgen tijdens uw behandeling met fludarabine-injectie of op enig moment na uw behandeling. 
Vertel uw arts dat u fludarabine-injectie krijgt of heeft gekregen voordat u een bloedtransfusie krijgt.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Fludarabine-injectie kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van 
deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

verlies van eetlust

misselijkheid

braken

constipatie

diarree

zweertjes in de mond

haaruitval

gevoelloosheid, branderig gevoel, pijn of tintelingen in de handen, armen, voeten of benen

spier- of gewrichtspijn

hoofdpijn

depressie

slaapproblemen

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart of de symptomen die worden vermeld 

in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:
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pijn op de borst of ongemak

snelle of onregelmatige hartslag

gehoorverlies

pijn langs de zijkant van het lichaam

zwelling van de armen, handen, voeten, enkels of onderbenen

uitslag

netelroos

moeite met ademhalen of slikken

peeling of blaarvorming huid

Fludarabine-injectie kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens 

het gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 

Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen

koorts, koude rillingen, hoesten, keelpijn of andere tekenen van infectie

vertraagde blindheid

coma

wat moet ik nog meer weten?

Vraag uw arts of apotheker als u vragen heeft over injectie met fludarabine.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige 
(zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het 
is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

Fludara®
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andere namen

2-Fluor-ara-A monofosfaat, 2-Fluor-ara AMP, FAMP
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