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Pemetrexed-injectie
uitgesproken als (pem''e trex' ed)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Pemetrexed-injectie wordt gebruikt in combinatie met andere chemotherapiemedicijnen als eerste behandeling voor 
een bepaald type niet-kleincellige longkanker (NSCLC) die zich heeft verspreid naar nabijgelegen weefsels of naar 
andere delen van het lichaam. Pemetrexed-injectie wordt ook alleen gebruikt om NSCLC te behandelen als een 
doorlopende behandeling bij mensen die al bepaalde chemotherapiemedicijnen hebben gekregen en bij wie de 
kanker niet is verergerd, en bij mensen die niet met succes konden worden behandeld met andere 
chemotherapiemedicijnen. Pemetrexed-injectie is ook in combinatie met een ander chemotherapiemedicijn als 
eerste behandeling voor maligne pleuraal mesothelioom (een type kanker dat de binnenkant van de borstholte 
aantast) bij mensen die niet met een operatie kunnen worden behandeld. Pemetrexed zit in een klasse 
geneesmiddelen die antifolaat-antineoplastische middelen worden genoemd.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Pemetrexed-injectie wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) die gedurende 10 minuten in een ader moet worden geïnjecteerd. Pemetrexed-

injectie wordt toegediend door een arts of verpleegkundige in een medisch kantoor of infuuscentrum. Het wordt meestal eens in de 21 dagen 

gegeven.

Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen dat u andere medicijnen moet gebruiken, zoals foliumzuur (een vitamine), vitamine B12en een 

corticosteroïde zoals dexamethason om enkele van de bijwerkingen van dit medicijn te verminderen. Uw arts zal u instructies 

geven voor het innemen van deze medicijnen. Volg de aanwijzingen van uw arts zorgvuldig op. Vraag uw arts of apotheker om 

uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Als u een dosis van een van deze medicijnen mist, neem dan contact op met uw arts.

Uw arts zal u vertellen dat u regelmatig bloedonderzoek moet laten doen voor en tijdens de behandeling met pemetrexed-

injectie. Uw arts kan uw dosis pemetrexed-injectie wijzigen, de behandeling uitstellen of uw behandeling permanent 

stopzetten op basis van de resultaten van de bloedonderzoeken.

Vraag uw apotheker of arts 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.
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hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u pemetrexed-injectie krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor pemetrexed, mannitol (osmitrol), andere medicijnen 
of een van de bestanddelen van pemetrexed-injectie. Vraag uw apotheker of raadpleeg de 
patiënteninformatie van de fabrikant voor een lijst met 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. Vermeld zeker ibuprofen (Advil, 
Motrin). U mag ibuprofen niet innemen twee dagen vóór, de dag van of gedurende twee dagen nadat u 
pemetrexed-injectie heeft gekregen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u 
zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u bestralingstherapie heeft gehad of een nierziekte heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, of als u van plan bent een kind te verwekken. Als u 
een vrouw bent, moet u een betrouwbare anticonceptiemethode gebruiken tijdens de injectie met pemetrexed en gedurende 
ten minste 6 maanden na de laatste dosis. Als u een man bent, moeten u en uw vrouwelijke partner effectieve anticonceptie 
gebruiken tijdens de injectie met pemetrexed en gedurende 3 maanden na de laatste dosis. Als u of uw partner zwanger 
wordt terwijl u dit medicijn gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Pemetrexed-injectie kan de foetus schaden.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. U mag geen borstvoeding geven tijdens uw behandeling met 
pemetrexed-injectie en gedurende 1 week na de laatste dosis.

u moet weten dat een injectie met pemetrexed vruchtbaarheidsproblemen kan veroorzaken bij mannen die van invloed kunnen zijn op uw 

vermogen om een   kind te verwekken. Het is niet bekend of deze effecten omkeerbaar zijn. Praat met uw arts over de risico's van het krijgen 

van een injectie met pemetrexed.

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 pemetrexed-injectie te krijgen, neem dan zo snel mogelijk contact op met 

uw arts.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

misselijkheid

braken

diarree

constipatie

verlies van eetlust

gewichtsverlies

vermoeidheid
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moeite met inslapen of doorslapen

gewrichtspijn

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

blaren, huidzweren, vervellen van de huid of pijnlijke zweren in uw mond, lippen, neus, keel of genitale gebied

zwelling, blaarvorming of uitslag die lijkt op zonnebrand in een gebied dat eerder met straling is behandeld

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

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

pijn op de borst

snelle hartslag

moeite met ademhalen of slikken

langzame of moeilijke spraak

extreme vermoeidheid of zwakte

duizeligheid of flauwvallen

zwakte of gevoelloosheid van een arm of been

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

bleke huid

hoofdpijn

netelroos

jeuk

verminderd plassen

Pemetrexed-injectie 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 en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie van 

uw lichaam op de injectie met pemetrexed te controleren.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-voorgeschreven medicijnen (zonder recept 

verkrijgbaar) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607043.html 3/4

https://www.poisonhelp.org/help


14/4/22, 16:01 Pemetrexed-injectie: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

supplementen. 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

Alimta®
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