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Pegfilgrastim-injectie
uitgesproken als (peg fil gra' stim)

Merk op:

Pegfilgrastim-injectie, pegfilgrastim-bmez, pegfilgrastim-cbqv en pegfilgrastim-jmdb-injectie zijn 
biologische medicijnen (medicijnen gemaakt van levende organismen). Biosimilar pegfilgrastim-bmez, 
pegfilgrastim-cbqv en pegfilgrastim-jmdb-injectie lijken sterk op pegfilgrastim-injectie en werken op 
dezelfde manier als pegfilgrastim-injectie in het lichaam. Daarom zal in deze discussie de term 
pegfilgrastim-injectieproducten worden gebruikt om deze medicijnen weer te geven.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Pegfilgrastim-injectieproducten worden gebruikt om de kans op infectie te verkleinen bij mensen die bepaalde soorten 

kanker hebben en chemotherapie krijgen die het aantal neutrofielen (een type bloedcellen dat nodig is om infecties te 

bestrijden) kan verminderen. Pegfilgrastim-injectie (Neulasta) wordt ook gebruikt om de overlevingskans te vergroten bij 

mensen die zijn blootgesteld aan schadelijke hoeveelheden straling, die ernstige en levensbedreigende schade aan het 

beenmerg kunnen veroorzaken. Pegfilgrastim zit in een klasse van geneesmiddelen die koloniestimulerende factoren 

worden genoemd. Het werkt door het lichaam te helpen meer neutrofielen aan te maken.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Pegfilgrastim-injectieproducten worden geleverd als een oplossing (vloeistof) in voorgevulde injectiespuiten om subcutaan (onder 

de huid) te injecteren, en in een voorgevuld automatisch injectieapparaat (on-body-injector) om op de huid aan te brengen. Als u 

een pegfilgrastim-injectieproduct gebruikt om het risico op infectie tijdens chemotherapie te verminderen, wordt dit gewoonlijk 

gegeven als een enkele dosis voor elke chemotherapiecyclus, niet eerder dan 24 uur nadat de laatste dosis chemotherapie van de 

cyclus is gegeven en meer dan 14 dagen voordat u met de volgende chemotherapiecyclus begint. Als u pegfilgrastim-injectie 

gebruikt omdat u bent blootgesteld aan schadelijke hoeveelheden straling, wordt dit gewoonlijk gegeven als 2 enkelvoudige 

doses, met een tussenpoos van 1 week. Uw arts zal u precies vertellen wanneer u pegfilgrastim-injectieproducten moet gebruiken.

Pegfilgrastim-injectieproducten kunnen aan u worden gegeven door een verpleegkundige of andere zorgverlener, u kan 

worden verteld dat u de medicatie zelf thuis moet injecteren, of u kunt een voorgevuld automatisch injectiehulpmiddel 

krijgen van de verpleegkundige of zorgverlener die de medicatie automatisch zal injecteren gedurende jij thuis. Als u zelf 

thuis pegfilgrastim-injectieproducten gaat injecteren, of als u de voorgevulde krijgt
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automatisch injectieapparaat, zal een zorgverlener u laten zien hoe u de medicatie moet injecteren of hoe u 
het apparaat moet beheren. Uw zorgverlener geeft u ook de informatie van de fabrikant voor de patiënt. 
Vraag uw zorgverlener om elk onderdeel dat u niet begrijpt uit te leggen. Gebruik een pegfilgrastim-
injectieproduct precies zoals aangegeven. Gebruik het niet meer of minder of vaker dan uw arts heeft 
voorgeschreven.

Schud geen spuiten met pegfilgrastim-oplossing. Kijk altijd naar pegfilgrastim-oplossing voordat u gaat injecteren. Niet 

gebruiken als de houdbaarheidsdatum is verstreken, of als de pegfilgrastim-oplossing deeltjes bevat of er troebel of 

verkleurd uitziet.

Als uw pegfilgrastim-oplossing wordt geleverd in een voorgevuld automatisch injectiehulpmiddel, wordt het hulpmiddel 

meestal op uw buik of de achterkant van uw arm aangebracht door een verpleegkundige of andere zorgverlener de dag 

voordat u de dosis pegfilgrastim krijgt. De volgende dag (ongeveer 27 uur nadat het voorgevulde automatische 

injectiehulpmiddel op uw huid is aangebracht), wordt de dosis pegfilgrastim-oplossing automatisch gedurende 45 minuten 

subcutaan geïnjecteerd.

Wanneer u het pegfilgrastim voorgevulde automatische injectiehulpmiddel op zijn plaats heeft;

u moet een verzorger bij u hebben wanneer u voor het eerst een dosis pegfilgrastim krijgt of wanneer het voorgevulde 
automatische injectiehulpmiddel op de achterkant van uw arm wordt aangebracht.

u moet het voorgevulde automatische injectiehulpmiddel controleren terwijl de volledige dosis pegfilgrastim in 
uw lichaam wordt geïnjecteerd, dus u moet activiteiten vermijden en zich op plaatsen bevinden die de controle 
kunnen verstoren terwijl u de dosis filgrastim krijgt en gedurende 1 uur daarna.

u mag niet reizen, autorijden of machines bedienen 1 uur vóór en 2 uur nadat u uw dosis pegfilgrastim met 
het voorgevulde automatische injectieapparaat heeft gekregen (ongeveer 26 tot 29 uur nadat het is 
aangebracht).

u moet ervoor zorgen dat u het voorgevulde automatische injectieapparaat op minstens 10 cm afstand houdt 
van elektrische apparaten en apparatuur, waaronder mobiele telefoons, draadloze telefoons en 
magnetronovens.

u dient röntgenfoto's op de luchthaven te vermijden en een manuele pat-down te vragen als u moet reizen nadat het 
voorgevulde automatische injectieapparaat op uw lichaam is aangebracht en voordat u uw dosis pegfilgrastim krijgt.

u moet het voorgevulde automatische injectiehulpmiddel onmiddellijk verwijderen als u een allergische 
reactie krijgt terwijl u uw dosis pegfilgrastim krijgt door de rand van het zelfklevende kussentje vast te 
pakken en het eraf te trekken. Bel onmiddellijk uw arts en vraag medische noodhulp.

u dient onmiddellijk uw arts te bellen als het voorgevulde automatische injectiehulpmiddel van uw huid loslaat, 
als de lijm merkbaar nat wordt, als u ziet druppelen van het hulpmiddel of als het statuslampje rood knippert. U 
moet het voorgevulde hulpmiddel voor automatische injectie 3 uur droog houden voordat u uw dosis 
pegfilgrastim krijgt toegediend, zodat u kunt zien of uw hulpmiddel begint te lekken terwijl u uw dosis krijgt.

u moet voorkomen dat u wordt blootgesteld aan medische beeldvormingsonderzoeken (röntgenscan, MRI, CT-scan, 
echografie) of zuurstofrijke omgevingen (hyperbare kamers).

u dient te voorkomen dat u gaat slapen of druk uitoefent op het voorgevulde automatische injectieapparaat.

u moet bubbelbaden, bubbelbaden, sauna's en direct zonlicht vermijden.
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u dient het gebruik van lotions, oliën, crèmes en reinigingsmiddelen op uw huid in de buurt van het voorgevulde automatische 

injectieapparaat te vermijden.

Als het voorgevulde automatische injectieapparaat rood knippert, als het apparaat loslaat voordat de volledige dosis is 

toegediend, of als de lijm op het apparaat nat wordt of lekt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Mogelijk heeft 

u niet de volledige dosis pegfilgrastim gekregen en heeft u mogelijk een extra dosis nodig.

Gooi gebruikte naalden, spuiten en hulpmiddelen weg in een prikbestendige container. Overleg met uw 
arts of apotheker hoe u de prikbestendige container weggooit.

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 pegfilgrastim-injectieproducten gebruikt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor pegfilgrastim, pegfilgrastim-bmez, pegfilgrastimcbqv, 
pegfilgrastim-jmdb, filgrastim (Granix, Neupogen, Nivestym, Zarxio), voor andere medicijnen of voor één van de 
bestanddelen van pegfilgrastim-injectieproducten. Vertel het uw arts ook als u of de persoon die een 
pegfilgrastim-injectieproduct voor u gaat injecteren, allergisch is voor latex- of acrylkleefstoffen.

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Uw arts moet mogelijk de 
dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u bloed- of beenmergkanker of myelodysplasie (problemen met beenmergcellen die 
zich kunnen ontwikkelen tot leukemie) heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u sikkelcelziekte heeft (een bloedziekte die pijnlijke crises, een laag aantal rode 
bloedcellen, infectie en schade aan de inwendige organen kan veroorzaken). Als u sikkelcelziekte heeft, is 
de kans groter dat u een crisis krijgt tijdens uw behandeling met een pegfilgrastim-injectieproduct. Bel 
onmiddellijk uw arts als u tijdens uw behandeling een sikkelcelcrisis heeft.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl 
u een pegfilgrastim-injectieproduct gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

u moet weten dat pegfilgrastim-injectieproducten het risico op infectie verminderen, maar niet alle 
infecties voorkomen die zich tijdens of na chemotherapie kunnen ontwikkelen. Bel uw arts als u tekenen 
van infectie krijgt, zoals koorts; rillingen; uitslag; keelpijn; diarree; of roodheid, zwelling of pijn rond een 
snee of zweer.

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 thuis een pegfilgrastim-injectieproduct gaat injecteren, bespreek dan met uw arts wat u moet 
doen als u vergeet de medicatie op tijd te injecteren.
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wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Pegfilgrastim-injectieproducten kunnen bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een 
van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

bot pijn

pijn in armen of benen

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

pijn in het linker bovenste deel van de maag of het puntje van uw linkerschouder

koorts, kortademigheid, moeite met ademhalen, snelle ademhaling

zwelling van het gezicht, de keel of rond de mond of ogen, netelroos, huiduitslag, jeuk, moeite met slikken of 
ademen

zwelling van uw gezicht of enkels, bloederige of donkergekleurde urine, verminderd plassen

koorts, buikpijn, rugpijn, zich onwel voelen

zwelling van de maagstreek of andere zwelling, minder plassen, moeite met ademhalen, duizeligheid, 
vermoeidheid

Pegfilgrastim-injectieproducten kunnen andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen 

heeft tijdens het gebruik van dit medicijn.

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de doos waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar 

pegfilgrastim-injectieproducten in de koelkast, maar vries ze niet in. Als u het medicijn per ongeluk invriest, kunt u 

het in de koelkast laten ontdooien. Als u dezelfde spuit met medicatie echter een tweede keer invriest, moet u die 

spuit weggooien. Pegfilgrastim-injectieproducten (Neulasta voorgevulde spuit, Udenyca) kunnen maximaal 48 uur 

bij kamertemperatuur worden bewaard en pegfilgrastim-injectie (Fulphila) kunnen maximaal 72 uur bij 

kamertemperatuur worden bewaard. Pegfilgrastim-injectieproducten moeten uit de buurt van direct zonlicht 

worden gehouden.

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en 

andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de 

beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw 

apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over 

terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p 

[http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals 

wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze 

gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen 

sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en 

bereik is.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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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 de volgende zijn:

bot pijn

zwelling

kortademigheid

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie 

van uw lichaam op een pegfilgrastim-injectieproduct te controleren.

Vertel uw arts en de technicus dat u een pegfilgrastim-injectieproduct gebruikt voordat u een 

botbeeldvormingsonderzoek laat uitvoeren. Pegfilgrastim kan de resultaten van dit type onderzoek beïnvloeden.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het 
bijvullen van uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept 
(zonder recept verkrijgbaar) 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

Fulphila®(pegfilgrastim-jmdb)

Neulasta®(pegfilgrastim)

Udenyca®(pegfilgrastim-cbqv)

Ziextenzo (pegfilgrastim-bmez)

Laatst herzien - 15/01/2020
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