
Zoladex LA-10,8 mg implantaat
gosereline

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.

• Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

• 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, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen 

die niet in deze bijsluiter worden vermeld. Zie rubriek 4.

Wat staat er in deze bijsluiter:

1. Wat is Zoladex LA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Zoladex LA gebruikt
3. Hoe gebruikt u Zoladex LA
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Zoladex LA?
6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

De meeste informatie in deze bijsluiter is van toepassing op zowel mannen als vrouwen.

• Waar informatie alleen voor mannen geldt, wordt dit weergegeven door het kopje Informatie voor mannen.

• Waar informatie alleen voor vrouwen geldt, is dit weergegeven onder het kopje Informatie voor vrouwen.

1. Wat is Zoladex LA en waarvoor wordt het gebruikt?

Zoladex LA bevat een geneesmiddel dat gosereline wordt genoemd. Dit behoort tot een groep geneesmiddelen die 'LHRH-analogen' worden 

genoemd.

Gebruik van Zoladex LA door mannen

Bij mannen wordt Zoladex LA gebruikt om prostaatkanker te behandelen. Het werkt door de hoeveelheid 'testosteron' (een hormoon) die door uw 

lichaam wordt aangemaakt, te verminderen.

Gebruik van Zoladex LA door vrouwen Bij 

vrouwen wordt Zoladex LA gebruikt om:

• Behandel vroege en gevorderde borstkanker die hormoonafhankelijk is.

Bij vrouwen werkt Zoladex LA door de hoeveelheid 'oestrogeen' (een hormoon) die door uw lichaam wordt aangemaakt, te 
verminderen.

2. Wat u moet weten voordat u Zoladex LA gebruikt

Gebruik Zoladex LA niet:
• als u allergisch bent voor gosereline of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (vermeld in rubriek 6).

• als u zwanger bent of borstvoeding geeft (zie de rubriek 'Zwangerschap en borstvoeding' hieronder).

Gebruik Zoladex LA niet als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is. Als u het niet zeker weet, neem dan contact op met uw 

arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Zoladex LA krijgt.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Als u naar het ziekenhuis gaat, vertel het medisch personeel dan dat u Zoladex LA krijgt.
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Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Zoladex LA gebruikt:

• als u een hoge bloeddruk heeft.
• als u hart- of bloedvataandoeningen heeft, waaronder hartritmeproblemen (aritmie), of als u wordt 

behandeld met geneesmiddelen voor deze aandoeningen. Het risico op hartritmeproblemen kan verhoogd 
zijn bij gebruik van Zoladex LA.

• Als u een aandoening heeft die de sterkte van uw botten aantast, vooral als u een zware drinker bent, een roker bent, een 
familiale voorgeschiedenis heeft van osteoporose (een aandoening die de sterkte van uw botten aantast), een slecht dieet 
heeft of anticonvulsiva gebruikt ( geneesmiddelen tegen epilepsie of toevallen) of corticosteroïden (steroïden).

Er zijn meldingen geweest van depressie bij patiënten die Zoladex gebruikten, die ernstig kan zijn. Als u Zoladex 
gebruikt en een depressieve stemming krijgt, informeer dan uw arts.

Geneesmiddelen van dit type kunnen een vermindering van botcalcium veroorzaken (botdunner worden).

Kinderen
Zoladex LA mag niet aan kinderen worden gegeven.

Informatie voor mannen
Praat met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Zoladex gebruikt:

• als u problemen heeft met plassen (water) of problemen met uw rug.
• als u suikerziekte heeft. 
Informatie voor vrouwen
• Verergering van de symptomen van uw borstkanker aan het begin van de behandeling. Dit kan een toename van pijn of 

een toename van de omvang van het aangetaste weefsel omvatten. Deze effecten duren gewoonlijk niet lang en 
verdwijnen gewoonlijk als de behandeling met Zoladex LA wordt voortgezet. Als de symptomen echter aanhouden of als u 
zich niet op uw gemak voelt,praat met uw arts.

Andere medicijnen en Zoladex LA

Vertel het uw arts, apotheker of verpleegkundige als u andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of in de nabije 

toekomst gaat gebruiken. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt en kruidengeneesmiddelen.

Zoladex LA kan interfereren met sommige geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van hartritmeproblemen 
(bijv. kinidine, procaïnamide, amiodaron en sotalol) of kan het risico op hartritmeproblemen verhogen bij gebruik in combinatie 
met andere geneesmiddelen (bijv. methadon (gebruikt voor pijnverlichting en onderdeel van verslavingsontgifting), 
moxifloxacine (een antibioticum), antipsychotica gebruikt voor ernstige psychische aandoeningen).

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

• Gebruik Zoladex niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
• Gebruik Zoladex niet als u probeert zwanger te worden (tenzij Zoladex wordt gebruikt als onderdeel van een behandeling 

voor onvruchtbaarheid).

• Gebruik 'de pil' (orale anticonceptiva) niet terwijl u Zoladex gebruikt. Gebruik barrièremethoden voor 
anticonceptie, zoals het condoom of het diafragma (kapje).

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Zoladex LA invloed heeft op uw rijvaardigheid of het gebruik van gereedschappen of machines.

3. Hoe gebruikt u Zoladex LA

• Het Zoladex LA 10,8 mg-implantaat wordt elke 12 weken onder de huid op uw buik geïnjecteerd. Dit wordt 
gedaan door uw arts of verpleegkundige.

• Het is belangrijk dat u de behandeling met Zoladex LA blijft ondergaan, ook als u zich goed voelt.
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• Ga door met deze behandeling totdat uw arts beslist dat het tijd is om te stoppen.

• De Zoladex LA moet ten minste 6-8 weken voor aanvang van de behandeling met een aromataseremmer worden gestart en 

moet gedurende de gehele behandeling met de aromataseremmer worden voortgezet.

Uw volgende afspraak
• U moet elke 12 weken een Zoladex LA-injectie krijgen.
• Herinner de arts of verpleegkundige er altijd aan om een   afspraak te maken voor uw volgende injectie.

• Als u een afspraak krijgt voor uw volgende injectie die eerder of later is dan 12 weken na uw laatste injectie, vertel 
dit dan aan uw arts of verpleegkundige.

• Als het meer dan 12 weken geleden is sinds uw laatste injectie, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige 
zodat u uw injectie zo snel mogelijk kunt krijgen.

4. Mogelijke bijwerkingen

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

De volgende bijwerkingen kunnen optreden bij mannen of vrouwen:

Allergische reacties:
Deze zijn zeldzaam. De symptomen kunnen een plotseling begin zijn van:

• Huiduitslag, jeuk of netelroos op de huid.

• Zwelling van het gezicht, de lippen of tong of andere delen van het lichaam.

• Kortademigheid, piepende ademhaling of moeite met 
ademhalen. Als dit jou overkomt,ga meteen naar een dokter.

Verwonding op de injectieplaats (inclusief schade aan bloedvaten in de buik) is gemeld na injectie van 
Zoladex LA. In zeer zeldzame gevallen heeft dit ernstige bloedingen veroorzaakt.Neem onmiddellijk contact 
op met uw artsals u een van de volgende symptomen ervaart:
• Buikpijn.
• Abdominale distensie.
• Kortademigheid.
• Duizeligheid.

• Lage bloeddruk en/of veranderde bewustzijnsniveaus.

Andere mogelijke bijwerkingen:
Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen)

• Opvliegers en zweten. Af en toe kunnen deze bijwerkingen nog enige tijd (mogelijk maanden) 
aanhouden na het stoppen met Zoladex.

• Een verminderde zin in seks en impotentie.

• Pijn, blauwe plekken, bloeding, roodheid of zwelling op de plaats waar Zoladex LA wordt geïnjecteerd.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

• Pijn in uw onderrug of problemen met plassen. Als dit gebeurt,praat met uw arts.
• Botpijn aan het begin van de behandeling. Als dit gebeurt,praat met uw arts.
• Tijdelijke verergering van de symptomen van uw kanker aan het begin van de behandeling.

• Dunner worden van je botten.

• Stijging van de bloedsuikerspiegel.

• Tintelingen in uw vingers of tenen.
• Huiduitslag.
• Haaruitval.

• Gewichtstoename.

• Pijn in de gewrichten.
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• Verminderde hartfunctie of hartaanval.
• Veranderingen in bloeddruk.
• Zwelling en gevoeligheid van uw borsten.
• Veranderingen in uw stemming (inclusief depressie).

Zeer zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen)

• Psychische problemen die psychotische stoornissen worden genoemd, waaronder hallucinaties (dingen zien, 
voelen of horen die er niet zijn), gestoorde gedachten en persoonlijkheidsveranderingen. Dit is zeer zeldzaam.

• De ontwikkeling van een tumor van de hypofyse in uw hoofd of, als u al een tumor in uw hypofyse 
heeft, Zoladex LA kan de tumor doen bloeden of instorten. Deze effecten zijn zeer zeldzaam. 
Hypofysetumoren kunnen ernstige hoofdpijn, misselijkheid of braken, gezichtsverlies en 
bewusteloosheid veroorzaken.

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

• Veranderingen in uw bloed.

• Leverproblemen, waaronder geelzucht.
• Een bloedstolsel in uw longen dat pijn op de borst of kortademigheid veroorzaakt.

• Ontsteking van de longen. De symptomen kunnen zijn als longontsteking (zoals kortademigheid en 
hoesten).

• Veranderingen in ECG (QT-verlenging).

Informatie voor mannen

De volgende bijwerkingen kunnen optreden bij mannen: Zeer vaak 
(kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen)

• Impotentie.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

• Pijn in uw onderrug of problemen met plassen. Als dit gebeurt,praat met uw arts.
• Botpijn aan het begin van de behandeling. Als dit gebeurt,praat met uw arts.
• Verminderde hartfunctie of hartaanval.
• Zwelling en gevoeligheid van uw borsten.
• Stijging van de bloedsuikerspiegel.

Informatie voor vrouwen

De volgende bijwerkingen kunnen optreden bij vrouwen: Zeer vaak 
(kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen)

• Droogte van de vagina.
• Een verandering in borstomvang.

• Acne is zeer vaak gemeld (vaak binnen een maand na aanvang van de behandeling).

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

• Hoofdpijn.

Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen)

• Kleine cysten (zwellingen) op de eierstokken die pijn kunnen veroorzaken. Deze verdwijnen meestal zonder 
behandeling.

• Sommige vrouwen komen vroeg in de menopauze tijdens de behandeling met Zoladex LA en hun menstruatie komt niet terug 

wanneer de behandeling met Zoladex LA wordt stopgezet.

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
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• Bloeden uit de vagina. Dit gebeurt hoogstwaarschijnlijk in de eerste maand na het starten van Zoladex LA en zou 
vanzelf moeten stoppen. Als het echter aanhoudt of als u zich niet op uw gemak voelt,praat met uw arts.

• Een lichte toename van de symptomen van vleesbomen, zoals pijn.

Maak u geen zorgen over deze lijst met mogelijke bijwerkingen. Het kan zijn dat u geen van hen krijgt.

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 via de Yellow Card 
Scheme, Website:www.mhra.gov.uk/yellowcard of zoek naar MHRA Yellow Card in de Google Play of Apple App Store. Door 
bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Zoladex LA?

• Uw arts kan u een recept geven, zodat u uw geneesmiddel bij de apotheek kunt halen en het aan uw 
arts kunt geven als u hem of haar weer ziet.

• Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
• Bewaar het in de originele verpakking en verbreek de verzegeling niet.

• Bewaar het niet boven 25°C.
• Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. De vervaldatum verwijst naar 

de laatste dag van die maand.

• 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

Welke stoffen zitten er in Zoladex LA 10,8 mg implantaat?

De werkzame stof is gosereline. Elk Zoladex LA 10,8 mg implantaat bevat 10,8 mg gosereline. Het 
andere ingrediënt is lactide/glycolide-copolymeer dat een inactieve stof is.

Hoe ziet Zoladex LA 10,8 mg implantaat eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Zoladex LA 10,8 mg Implantaat wordt geleverd als een implantaat (een zeer kleine korrel) in een voorgevulde spuit, klaar voor gebruik 

door de arts of verpleegkundige.

Zoladex LA 10,8 mg Implantaat wordt geproduceerd in verpakkingen van één implantaat (injectie).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

AstraZeneca UK Limited, 
600 Capability Groen,
Luton, LU1 3LU,
VK.

Fabrikant

AstraZeneca UK Limited, 
Silk Road Business Park, 
Macclesfield, Cheshire, 
SK10 2NA,
VK.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 11/2021
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© AstraZeneca 2021

Zoladex is een geregistreerd handelsmerk van de AstraZeneca-bedrijvengroep.

ONC 21 0036a

Andere informatiebronnen

Voor het beluisteren of aanvragen van een exemplaar van deze folder in braille, grote 
letter of audio kunt u gratis bellen met:

0800 198 5000 (alleen VK)

Wees klaar om de volgende informatie te geven:
Productnaam
Referentienummer

Zoladex LA 10,8 mg implantaat 
17901/0065

Dit is een dienst van het Koninklijk Nationaal Instituut voor 
Blinden.
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