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Fulvestrant-injectie
uitgesproken als (ful ves' trant)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Fulvestrant-injectie wordt alleen of in combinatie met ribociclib (Kisqali®) voor de behandeling van een bepaald type 

hormoonreceptorpositieve, gevorderde borstkanker (borstkanker die afhankelijk is van hormonen zoals oestrogeen om te 

groeien) of borstkanker die is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam bij vrouwen die de menopauze hebben 

doorgemaakt (verandering van leven; einde maandelijkse menstruatie) en zijn niet eerder behandeld met een anti-

oestrogeenmedicijn zoals tamoxifen (Nolvadex). Fulvestrant-injectie wordt ook alleen of in combinatie met ribociclib (Kisqali

®) voor de behandeling van hormoonreceptorpositieve, gevorderde borstkanker of borstkanker die is uitgezaaid naar 

andere delen van het lichaam bij vrouwen die de menopauze hebben doorgemaakt en bij wie de borstkanker is verergerd 

nadat ze werden behandeld met een anti-oestrogeenmedicijn zoals tamoxifen. Fulvestrant-injectie wordt ook gebruikt in 

combinatie met palbociclib (Ibrance®) of abemaciclib (Verzenio®) voor de behandeling van hormoonreceptorpositieve, 

gevorderde borstkanker bij vrouwen bij wie de borstkanker is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam en is verergerd 

nadat ze werden behandeld met anti-oestrogeenmedicatie zoals tamoxifen. Fulvestrant zit in een klasse van medicijnen die 

oestrogeenreceptorantagonisten worden genoemd. Het werkt door de werking van oestrogeen op kankercellen te 

blokkeren. Dit kan de groei vertragen of stoppen van sommige borsttumoren die oestrogeen nodig hebben om te groeien.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Fulvestrant wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) die gedurende 1 tot 2 minuten langzaam in een spier in de billen 

moet worden geïnjecteerd. Fulvestrant wordt toegediend door een arts of verpleegkundige in een medisch kantoor. Het 

wordt gewoonlijk eenmaal per 2 weken gegeven voor de eerste 3 doses (dag 1, 15 en 29) en daarna eenmaal per maand. U 

krijgt uw dosis medicatie als twee afzonderlijke injecties (één in elke bil).

Vraag uw arts of apotheker om een   kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

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

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u fulvestrant krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor fulvestrant, andere medicijnen of een van de 
bestanddelen van fulvestrant-injectie. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.
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vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Vermeld zeker 
anticoagulantia (bloedverdunners) zoals warfarine (Coumadin, Jantoven). Uw arts moet mogelijk de 
dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u bloedingsproblemen of een leverziekte heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. U mag niet zwanger worden terwijl 
u fulvestrant krijgt en gedurende ten minste 1 jaar na ontvangst van de laatste dosis. Praat met uw arts over 
anticonceptiemethoden die u tijdens uw behandeling kunt gebruiken. Uw arts kan ook binnen 7 dagen 
voordat u met de behandeling begint, controleren of u zwanger bent. Vertel het uw arts als u zwanger wordt 
tijdens uw behandeling met fulvestrant. Fulvestrant kan de foetus schaden.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. U mag geen borstvoeding geven tijdens uw behandeling met fulvestrant 
en gedurende 1 jaar na ontvangst van de laatste dosis.

u moet weten dat dit medicijn de vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen kan verminderen. Praat met uw arts over de 
risico's van het gebruik van fulvestrant.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

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

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Als u een afspraak mist om een   dosis fulvestrant te krijgen, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

misselijkheid

braken

constipatie

diarree

buikpijn

verlies van eetlust

keelpijn

zweertjes in de mond

zwakheid

opvliegers of blozen

hoofdpijn

pijn in botten, gewrichten of rug

pijn, roodheid of zwelling op de plaats waar uw medicatie is geïnjecteerd

zwelling van de handen, voeten, enkels of onderbenen
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duizeligheid

moeite met inslapen of doorslapen

depressie

ongerustheid

nervositeit

gevoelens van gevoelloosheid, tintelingen, prikken of branden op de huid

zweten

abnormale vaginale bloeding

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts:

kortademigheid

pijn op de borst

netelroos

uitslag

jeuk

moeite met ademhalen of slikken

zwelling van het gezicht, de keel, de tong, de lippen of de ogen

pijn in uw onderrug of benen

gevoelloosheid, tintelingen of zwakte in uw benen

pijn in de rechterbovenhoek van de maag

geel worden van de huid of ogen

pijn of een branderig gevoel tijdens het urineren

Fulvestrant kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het 

gebruik van dit medicijn.

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.

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts.

Vertel uw arts en het laboratoriumpersoneel voordat u een laboratoriumtest laat uitvoeren dat u 
fulvestrant krijgt.
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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

Faslodex®
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