
1 PRODUCTNAAM

hydra®500 mg harde capsules

2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Elke capsule bevat 500 mg hydroxycarbamide (hydroxyureum).

Hulpstoffen met bekend effect:

Bevat lactosemonohydraat 42,2 mg.

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3 FARMACEUTISCHE VORM

Capsule: 500 mg; ondoorzichtig groen en roze gemarkeerd BMS 303, maat 0 capsuleomhulsel.

4 KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Therapeutische indicaties

Significante tumorrespons op Hydrea(hydroxycarbamide)is aangetoond bij chronische myelocytische leukemie 
(voorbehandelingsfase en palliatieve zorg) en recidiverend gemetastaseerd of inoperabel ovariumcarcinoom. 
Gelijktijdig gebruik van Hydrea met bestralingstherapie is bedoeld voor gebruik bij de lokale controle van 
primaire plaveiselcelcarcinomen (epidermoïde) van het hoofd en de nek, met uitzondering van de lip, en 
carcinoom van de baarmoederhals.

4.2 Dosis en wijze van toediening
Vanwege de zeldzaamheid van ovariumcarcinomen en hoofd- en nekcarcinomen bij kinderen, zijn geen doseringsschema's 
vastgesteld. Alle doseringen moeten gebaseerd zijn op het werkelijke of ideale gewicht van de patiënt, afhankelijk van wat het 
minst is.

Oudere patiënten kunnen een lager doseringsschema nodig hebben.

Gelijktijdig gebruik van hydroxycarbamide met andere myelosuppressiva kan een aanpassing van de dosering 
vereisen.

Solide tumoren:

Intermitterende therapie:

80 mg/kg oraal toegediend als aenkelelke dosisderdedag.

Continue therapie:

20 tot 30 mg/kg oraal toegediend als aenkeldosisdagelijks.

Het intermitterende doseringsschema biedt het voordeel van verminderde toxiciteit, aangezien patiënten met dit 
doseringsschema zelden een volledige stopzetting van de therapie nodig hadden vanwege toxiciteit.

Gelijktijdige therapie met bestraling: (carcinoom van het hoofd-

halsgebied) 80 mg/kg oraal toegediend als aenkelelke dosisderdedag.

De toediening van Hydrea (hydroxycarbamide) moet ten minste zeven dagen vóór de start van de bestraling worden gestart en 
moet worden voortgezet tijdens de radiotherapie en ook voor onbepaalde tijd daarna, op voorwaarde dat de patiënt onder 
adequate observatie kan worden gehouden en er geen ongebruikelijke of ernstige reacties optreden.
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Bestraling moet worden gegeven in de maximale dosis die geschikt wordt geacht voor de specifieke therapeutische 
situatie; aanpassing van de bestralingsdosering is gewoonlijk niet nodig wanneer Hydrea gelijktijdig wordt gebruikt.

Resistente chronische myelocytische leukemie: 

continue therapie:

20 tot 30 mg/kg oraal toegediend als aenkeldosisdagelijksis aanbevolen.

Een adequate proefperiode voor het bepalen van de antineoplastische werkzaamheid van Hydrea is zes 
weken therapie. Wanneer de tumorgrootte afneemt of de tumorgroei stopt, dient de therapie voor 
onbepaalde tijd te worden voortgezet. De therapie moet worden onderbroken als het aantal witte 
bloedcellen daalt tot onder 2500/mm3of het aantal bloedplaatjes daalt tot onder 100.000/mm3. In deze 
gevallen moeten de tellingen na drie dagen opnieuw worden gecontroleerd en moet de therapie worden 
hervat wanneer de tellingen aanzienlijk stijgen in de richting van normale waarden. Aangezien de 
hematopoëtische rebound snel is, is het meestal nodig om slechts enkele doses over te slaan. Als er geen 
snelle rebound is opgetreden tijdens gecombineerde hydroxycarbamide- en bestralingstherapie, kan de 
bestraling ook worden onderbroken. De noodzaak voor uitstel van bestraling is echter zeldzaam geweest; 
radiotherapie wordt meestal voortgezet met de aanbevolen dosering en techniek. Indien anemie optreedt, 
dient deze te worden gecorrigeerd met volbloedsuppletie, zonder onderbreking van de behandeling met 
hydroxycarbamide. Omdat hematopoëse kan worden aangetast door uitgebreide bestraling of door 
andere antineoplastische middelen,

Pijn of ongemak door ontsteking van de slijmvliezen op de bestraalde plaats (mucositis) wordt gewoonlijk onder 
controle gebracht door maatregelen zoals plaatselijke anesthetica en oraal toegediende analgetica. Als de reactie 
ernstig is, kan de behandeling met hydroxycarbamide tijdelijk worden onderbroken; als het extreem ernstig is, kan de 
bestralingsdosering bovendien tijdelijk worden uitgesteld. Het is echter zelden nodig geweest om deze therapieën te 
beëindigen.

Ernstige maagklachten, zoals misselijkheid, braken en anorexia als gevolg van gecombineerde therapie, kunnen 
gewoonlijk onder controle worden gebracht door tijdelijke onderbreking van Hydrea(hydroxycarbamide)administratie; 
zelden is de extra onderbreking van de bestraling nodig geweest.

Nierinsufficiëntie

Er zijn geen gegevens die specifieke richtlijnen voor dosisaanpassing bij patiënten met een verminderde nierfunctie 
ondersteunen. Aangezien uitscheiding via de nieren een eliminatieroute is, dient te worden overwogen de dosering bij deze 
populatie te verlagen. Nauwgezette controle van hematologische parameters wordt aanbevolen.

Leverinsufficiëntie

Er zijn geen gegevens die specifieke richtlijnen voor dosisaanpassing bij patiënten met een verminderde leverfunctie 
ondersteunen. Nauwgezette controle van hematologische parameters wordt aanbevolen.

Wijze van toediening

Opmerking: Als de patiënt de voorkeur geeft aan, of niet in staat is om capsules door te slikken, kan de inhoud van de capsules in een 

glas water worden geleegd en onmiddellijk worden ingenomen. Sommige inert materiaal dat als drager in de capsule wordt gebruikt, lost 

mogelijk niet op en kan op het oppervlak drijven.

Patiënten die het geneesmiddel innemen door de inhoud van de capsule in water te legen, moeten eraan worden herinnerd dat 
dit een krachtig medicijn is waarmee voorzichtig moet worden omgegaan. Patiënten moeten erop worden gewezen dat het 
poeder niet in contact mag komen met de huid en slijmvliezen, en moet ook worden vermeden het poeder bij het openen van de 
capsules in te ademen. Mensen die Hydrea niet gebruiken, mogen er niet aan worden blootgesteld. Om het risico op 
blootstelling te verminderen, dient u wegwerphandschoenen te dragen bij het hanteren van Hydrea of   flessen die Hydrea 
bevatten. Iedereen die met Hydrea omgaat, moet zijn handen wassen voor en na contact met de fles of capsules. Als het poeder 
wordt gemorst, moet het onmiddellijk worden weggeveegd met een vochtige wegwerphanddoek en worden weggegooid in een 
gesloten container, zoals een plastic zak, evenals de lege capsules. Hydrea moet uit de buurt van kinderen en huisdieren worden 
gehouden.
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4.3 Contra-indicaties
Hydrea is gecontra-indiceerd bij patiënten die eerder een overgevoeligheid hebben aangetoond voor 
hydroxycarbamide of een ander bestanddeel van de formulering vermeld in rubriek 6.1.

Hydroxycarbamide is gecontra-indiceerd bij patiënten met een duidelijke beenmergdepressie, dwz leukopenie (< 
2500 WBC/mm3) of trombocytopenie (< 100.000/mm3), of ernstige bloedarmoede.

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Waarschuwingen

Behandeling met hydroxycarbamide mag niet worden gestart als de beenmergfunctie duidelijk onderdrukt is (zie:4.3 
Contra-indicaties). Beenmergsuppressie kan optreden en leukopenie is over het algemeen de eerste en meest 
voorkomende manifestatie. Trombocytopenie en anemie komen minder vaak voor en worden zelden gezien zonder 
voorafgaande leukopenie. Het herstel van de myelosuppressie is echter snel wanneer de therapie wordt onderbroken. 
Er moet rekening worden gehouden met het feit dat beenmergdepressie waarschijnlijker is bij patiënten die eerder 
radiotherapie of cytotoxische chemotherapeutische middelen tegen kanker hebben gekregen; hydroxycarbamide moet 
bij dergelijke patiënten met voorzichtigheid worden gebruikt.

Patiënten die in het verleden bestralingstherapie hebben gekregen, kunnen een verergering van erytheem na bestraling 
krijgen.

Er zijn gevallen gemeld van hemolytische anemie bij patiënten die werden behandeld met hydroxycarbamide voor 
myeloproliferatieve ziekten.(Zie 4.8 Bijwerkingen).Bij patiënten die aanhoudende anemie ontwikkelen, moeten 
laboratoriumtests worden beoordeeld op hemolyse. Bij een bevestigde diagnose van hemolytische anemie moet de 
behandeling met hydroxycarbamide worden stopgezet.

Ernstige anemie moet worden gecorrigeerd met volbloedsuppletie voordat de behandeling met 
hydroxycarbamide wordt gestart.

Aangezien hydroxycarbamide slaperigheid en andere neurologische effecten kan veroorzaken, kan de alertheid bij het autorijden en het bedienen 

van machines verminderd zijn. (Zie 4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen).

Patiënten moeten worden geadviseerd om voldoende vocht in te nemen. Patiënten dienen hun arts te 
raadplegen over gemiste doses.

Fatale en niet-fatale pancreatitis is opgetreden bij met HIV geïnfecteerde patiënten tijdens behandeling met 
hydroxycarbamide en didanosine, met of zonder stavudine. Levertoxiciteit en leverfalen met de dood tot gevolg 
zijn gemeld tijdens postmarketingsurveillance bij met hiv geïnfecteerde patiënten die werden behandeld met 
hydroxycarbamide en andere antiretrovirale middelen. Fatale leveraandoeningen werden het vaakst gemeld bij 
patiënten die werden behandeld met de combinatie van hydroxycarbamide, didanosine en stavudine. Deze 
combinatie moet worden vermeden. Perifere neuropathie, die in sommige gevallen ernstig was, is gemeld bij 
met hiv geïnfecteerde patiënten die hydroxycarbamide kregen in combinatie met antiretrovirale middelen, 
waaronder didanosine, met of zonder stavudine.

Interstitiële longziekte, waaronder longfibrose, longinfiltratie, pneumonitis en alveolitis/allergische alveolitis, is 
gemeld bij patiënten die werden behandeld voor myeloproliferatief neoplasma en kan gepaard gaan met een 
fatale afloop. Patiënten die pyrexie, hoesten, dyspnoe of andere ademhalingssymptomen ontwikkelen, moeten 
nauwlettend worden gecontroleerd, onderzocht en behandeld. Stop onmiddellijk met hydroxycarbamide en 
behandel met corticosteroïden om de pulmonale voorvallen te verhelpen (zie 4.8 Bijwerkingen).

Erytrocytaire afwijkingen

Megaloblastische erytropoëse, die zelfbeperkend is, wordt vaak vroeg in de loop van de behandeling met 
hydroxycarbamide gezien. De morfologische verandering lijkt op pernicieuze anemie, maar is niet gerelateerd 
aan vitamine B12of foliumzuurdeficiëntie. De macrocytose kan de incidentele ontwikkeling van 
foliumzuurdeficiëntie maskeren; daarom kan profylactische toediening van foliumzuur gerechtvaardigd zijn. 
Hydroxycarbamide kan ook de plasma-ijzerklaring vertragen en de snelheid van ijzergebruik door erytrocyten 
verminderen, maar het lijkt de overlevingstijd van rode bloedcellen niet te veranderen.
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Hydroxycarbamide moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met een duidelijke nierfunctiestoornis.

Bij patiënten die langdurig worden behandeld met hydroxycarbamide voor myeloproliferatieve 
aandoeningen, zoals polycythaemia vera en trombocytemie, is secundaire leukemie gemeld. Het is niet 
bekend of dit leukemogene effect secundair is aan hydroxycarbamide of verband houdt met de 
onderliggende ziekte van de patiënt.

Cutane vasculitische toxiciteiten, waaronder vasculitische ulceraties en gangreen, zijn opgetreden bij patiënten met 
myeloproliferatieve aandoeningen tijdens behandeling met hydroxycarbamide. Deze vasculitische toxiciteiten werden 
het vaakst gemeld bij patiënten met een voorgeschiedenis van of die momenteel interferontherapie kregen. Vanwege 
potentieel ernstige klinische uitkomsten voor de cutane vasculitische ulcera die zijn gemeld bij patiënten met 
myeloproliferatieve ziekte, moet de behandeling met hydroxycarbamide worden gestaakt als zich cutane vasculitische 
ulceraties ontwikkelen en moeten alternatieve cytoreductiemiddelen worden gestart zoals aangegeven.

Gebruik tijdens de zwangerschap

Hydroxycarbamide kan schade aan de foetus veroorzaken wanneer het wordt toegediend aan een zwangere vrouw en het is 
aangetoond dat het een krachtig teratogeen middel is bij dieren. Er zijn misvormingen waargenomen bij de nakomelingen van 
konijnen en ratten die doses kregen die gelijk waren aan respectievelijk een derde tot tweemaal de maximale dosis voor de 
mens. Er zijn geen adequate en goed gecontroleerde onderzoeken bij zwangere vrouwen. Als dit geneesmiddel tijdens de 
zwangerschap wordt gebruikt of als de patiënte zwanger wordt tijdens de behandeling met hydroxycarbamide, moet de 
patiënte op de hoogte zijn van het mogelijke gevaar voor de foetus. Vrouwen die zwanger kunnen worden, moet worden 
geadviseerd niet zwanger te worden tijdens het gebruik van hydroxycarbamide.

Gebruik bij borstvoeding

Hydroxycarbamide wordt uitgescheiden in de moedermelk. Vanwege de kans op ernstige bijwerkingen van 
hydroxycarbamide bij zuigelingen die borstvoeding geven, wordt borstvoeding niet aanbevolen tijdens 
behandeling met hydroxycarbamide.

Pediatrisch gebruik

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet vastgesteld.

Gebruik bij ouderen

Oudere patiënten kunnen gevoeliger zijn voor de effecten van hydroxycarbamide en kunnen een lager doseringsschema nodig 
hebben.

Pediatrisch gebruik

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet vastgesteld.

Gebruik bij ouderen

Oudere patiënten kunnen gevoeliger zijn voor de effecten van hydroxycarbamide en kunnen een lager doseringsschema nodig 
hebben.

Preventieve maatregelen

Indien van toepassing moeten patiënten worden voorgelicht over het gebruik van anticonceptieve maatregelen tijdens de 
behandeling.

Gelijktijdig gebruik van hydroxycarbamide en andere myelosuppressiva of bestralingstherapie kan het 
niveau van beenmergdepressie of andere bijwerkingen verhogen (zie4.4 Bijzondere waarschuwingen en 
voorzorgen bij gebruiken4.8 Bijwerkingen).

Patiënten moeten worden geïnformeerd om voldoende vocht in te nemen en om de arts te raadplegen over 
gemiste doses.

Therapie met hydroxycarbamide vereist nauw toezicht. De volledige status van het bloed, inclusief beenmergonderzoek, 
indien geïndiceerd, evenals de nierfunctie en leverfunctie, dienen voorafgaand aan en herhaaldelijk tijdens de 
behandeling te worden bepaald. De bepaling van het hemoglobinegehalte, het totale aantal leukocyten en het aantal 
bloedplaatjes moet gedurende de gehele periode ten minste eenmaal per week worden uitgevoerd.
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kuur met hydroxycarbamidetherapie. Als het aantal witte bloedcellen daalt tot minder dan 2500/mm3of het aantal 
bloedplaatjes tot minder dan 100 000/mm3, moet de therapie worden onderbroken totdat de waarden significant stijgen 
naar normale niveaus. Indien anemie optreedt, dient deze te worden behandeld met vervanging van volbloed, zonder 
onderbreking van de behandeling met hydroxycarbamide.

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Gelijktijdig gebruik van hydroxycarbamide en andere myelosuppressiva of bestralingstherapie 
kan de kans op beenmergdepressie of andere bijwerkingen (zie4.4 Bijzondere 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruiken4.8 Bijwerkingen).

Aangezien hydroxycarbamide de serumurinezuurspiegel kan verhogen, kan dosisaanpassing van uricosurische 
medicatie noodzakelijk zijn.

In vitro-onderzoeken hebben een significante toename van de cytarabine-activiteit aangetoond in met hydroxycarbamide 
behandelde cellen. Of deze interactie zal leiden tot synergetische toxiciteit in de klinische setting of dat het nodig is om de 
cytarabinedosering aan te passen, is niet vastgesteld.

Studies hebben aangetoond dat er een analytische interferentie is van hydroxycarbamide met de enzymen (urease, uricase en 
melkzuurdehydrogenase) die worden gebruikt bij de bepaling van ureum, urinezuur en melkzuur, waardoor vals verhoogde 
resultaten hiervan worden verkregen bij patiënten die met hydroxycarbamide worden behandeld. Aangezien hydroxycarbamide 
de serumurinezuurspiegel kan verhogen, kan dosisaanpassing van uricosurische medicatie noodzakelijk zijn.

Er is een verhoogd risico op fatale systemische vaccinziekte bij gelijktijdig gebruik van levende vaccins. Levende 
vaccins worden niet aanbevolen bij patiënten met immunosuppressie.

vaccinaties

Gelijktijdig gebruik van Hydrea met een levend virusvaccin kan de replicatie van het vaccinvirus versterken en/of de 
bijwerking van het vaccinvirus versterken, omdat normale afweermechanismen door Hydrea onderdrukt kunnen 
worden. Vaccinatie met een levend vaccin bij een patiënt die Hydrea gebruikt, kan leiden tot een ernstige infectie. De 
antilichaamrespons van de patiënt op vaccins kan verminderd zijn. Het gebruik van levende vaccins moet worden 
vermeden en er moet individueel deskundig advies worden ingewonnen.

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Vruchtbaarheid

Azoöspermie of oligspermie, soms reversibel, is waargenomen bij mannen. Mannelijke patiënten moeten vóór het begin 
van de therapie worden geïnformeerd over de mogelijkheid van spermaconservering.

Hydroxycarbamide kan genotoxisch zijn. Mannen die onder behandeling zijn, wordt geadviseerd om veilige 
anticonceptie te gebruiken tijdens en ten minste 1 jaar na de behandeling. (Zie 4.8 Bijwerkingen)

Vrouwelijke patiënten in de vruchtbare leeftijd dienen geadviseerd te worden om effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens de behandeling en 

gedurende ten minste 6 maanden na de behandeling.

Zwangerschap

Hydroxycarbamide kan schade aan de foetus veroorzaken wanneer het wordt toegediend aan een zwangere vrouw en het is 
aangetoond dat het een krachtig teratogeen middel is bij dieren. Er zijn misvormingen waargenomen bij de nakomelingen van 
konijnen en ratten die doses kregen die gelijk waren aan respectievelijk een derde tot tweemaal de maximale dosis voor de 
mens. Er zijn geen adequate en goed gecontroleerde onderzoeken bij zwangere vrouwen. Als dit geneesmiddel tijdens de 
zwangerschap wordt gebruikt of als de patiënte zwanger wordt tijdens de behandeling met hydroxycarbamide, moet de 
patiënte op de hoogte zijn van het mogelijke gevaar voor de foetus. Vrouwen die zwanger kunnen worden, moet worden 
geadviseerd niet zwanger te worden tijdens het gebruik van hydroxycarbamide.
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Borstvoeding

Hydroxycarbamide wordt uitgescheiden in de moedermelk. Vanwege de kans op ernstige bijwerkingen van 
hydroxycarbamide bij zuigelingen die borstvoeding geven, wordt borstvoeding niet aanbevolen tijdens 
behandeling met hydroxycarbamide.

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Aangezien hydroxycarbamide slaperigheid en andere neurologische effecten kan veroorzaken, kan de alertheid verminderd zijn. 
Patiënten wordt geadviseerd niet te rijden of machines te bedienen als deze symptomen optreden of totdat hun individuele 
gevoeligheid bekend is.

4.8 Bijwerkingen
hematologisch

Bijwerkingen waren voornamelijk beenmergdepressie (leukopenie, anemie en soms trombocytopenie). 
Hemolytische anemie. (Zien4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik).

gastro-intestinaal

Nadelige gastro-intestinale symptomen zijn stomatitis, anorexia, misselijkheid, braken, diarree en 
constipatie.

Dermatologisch

Dermatologische reacties zijn onder meer maculopapulaire uitslag, erytheem in het gezicht en perifeer erytheem, 
huidulcera, dermatomyositis-achtige huiduitslag, cutane lupus erythematosus. Alopecia komt zelden voor. 
Hyperpigmentatie, nagelpigmentatie, erytheem, atrofie van huid en nagels, schilfering, violette papels en 
alopecia zijn waargenomen bij sommige patiënten na meerdere jaren van langdurige dagelijkse 
onderhoudstherapie met hydroxycarbamide. Huidkanker is ook zelden gemeld.

neurologisch

Grote doses kunnen matige slaperigheid veroorzaken. Neurologische stoornissen zijn zelden voorgekomen en 
waren beperkt tot hoofdpijn, duizeligheid, desoriëntatie, hallucinaties en convulsies.

nier

Hydroxycarbamide kan af en toe een tijdelijke verslechtering van de niertubulaire functie veroorzaken, vergezeld 
van verhogingen van serumurinezuur, BUN en creatininespiegels. Dysurie komt zelden voor.

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Systemische lupus erythematodes.

Ademhaling

Interstitiële longziekte, pneumonitis, alveolitis, allergische alveolitis, hoesten.

overgevoeligheid

Geneesmiddel-geïnduceerde koorts

Hoge koorts (> 39°C) waarvoor in sommige gevallen ziekenhuisopname nodig was, is gelijktijdig gemeld met gastro-
intestinale, pulmonale, musculoskeletale, hepatobiliaire, dermatologische of cardiovasculaire manifestaties. De aanvang 
trad gewoonlijk op binnen 6 weken na de start en verdween onmiddellijk na het staken van de behandeling met 
hydroxycarbamide. Bij hernieuwde toediening trad binnen 24 uur opnieuw koorts op.
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Ander

Koorts, koude rillingen, malaise, asthenie, azoöspermie, oligospermie, cholestase, hepatitis, 
tumorlysissyndroom en verhoging van leverenzymen zijn ook gemeld.

De associatie van hydroxycarbamide met de ontwikkeling van acute longreacties bestaande 
uit diffuse longinfiltraten, fibrose, longoedeem, koorts en dyspneu is zelden gemeld.

Cutane vasculitische toxiciteiten, waaronder vasculitische ulceraties en gangreen, zijn opgetreden bij patiënten met 
myeloproliferatieve aandoeningen tijdens behandeling met hydroxycarbamide. Deze vasculitische toxiciteiten werden het vaakst 
gemeld bij patiënten met een voorgeschiedenis van of die momenteel reacties op interferontherapie krijgen (zie4.4 Bijzondere 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik).

Fatale en niet-fatale pancreatitis en hepatotoxiciteit, en ernstige perifere neuropathie zijn gemeld bij met HIV 
geïnfecteerde patiënten die hydroxycarbamide kregen in combinatie met antiretrovirale middelen, in het 
bijzonder didanosine plus stavudine. Patiënten die werden behandeld met hydroxycarbamide in combinatie met 
didanosine, stavudine en indinavir vertoonden een mediane afname van CD4-cellen van ongeveer 100/mm33

(zien4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik).

Gecombineerde hydroxycarbamide- en bestralingstherapie

Bijwerkingen die zijn waargenomen bij gecombineerde hydroxycarbamide- en bestralingstherapie zijn 
vergelijkbaar met de bijwerkingen die zijn gemeld bij het gebruik van alleen hydroxycarbamide. Deze effecten 
omvatten voornamelijk beenmergdepressie (anemie en leukopenie) en maagirritatie. Bijna alle patiënten die een 
adequate combinatie van hydroxycarbamide en bestraling krijgen, zullen gelijktijdige leukopenie vertonen. 
Verlaagd aantal bloedplaatjes (<100.000/mm3) zijn zelden voorgekomen en alleen in de aanwezigheid van 
duidelijke leukopenie. Maagklachten zijn ook gemeld bij bestraling alleen en in combinatie met 
hydroxycarbamidetherapie.

Houd er rekening mee dat therapeutische doses bestraling alleen dezelfde bijwerkingen veroorzaken 
als hydroxycarbamide; combinatietherapie kan de incidentie en ernst van deze bijwerkingen 
verhogen.

Hoewel ontsteking van de slijmvliezen op de bestraalde plaats (mucositis) wordt toegeschreven aan alleen bestraling, 
zijn sommige onderzoekers van mening dat de meer ernstige gevallen te wijten zijn aan combinatietherapie.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Het maakt continue monitoring 
van de baten/risicoverhouding van het geneesmiddel mogelijk. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle 
vermoedelijke bijwerkingen te meldenhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting

4.9 Overdosering

Acute mucocutane toxiciteit is gemeld bij patiënten die hydroxycarbamide kregen in een dosering die meerdere keren 
hoger was dan de gebruikelijke aanbevolen dosering. Pijn, violet erytheem, oedeem op handpalmen en voetzolen 
gevolgd door schilfering van handen en voeten, intense gegeneraliseerde hyperpigmentatie van de huid en ernstige 
acute stomatitis werden waargenomen.

In geval van overdosering onmiddellijke maagspoeling toepassen, gevolgd door ondersteunende 
cardiorespiratoire therapie. Langdurige monitoring van het hemopoëtische systeem is noodzakelijk.

Voor advies over de behandeling van overdosering kunt u contact opnemen met het National Poisons Centre op 0800 POISON 
(0800 764766).

5 FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1 Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische categorie: overige antineoplastische middelen, ATC-code: L01XX05
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Het precieze mechanisme waardoor hydroxycarbamide zijn cytotoxische effecten teweegbrengt, kan op dit moment niet 
worden beschreven. De rapporten van verschillende onderzoeken in weefselkweek, ratten en mensen ondersteunen 
echter de hypothese dat hydroxycarbamide een onmiddellijke remming van de DNA-synthese veroorzaakt zonder de 
synthese van ribonucleïnezuur of eiwit te verstoren. Deze hypothese verklaart waarom hydroxycarbamide onder 
bepaalde omstandigheden teratogene effecten kan veroorzaken.

Er zijn drie werkingsmechanismen gepostuleerd voor de verhoogde effectiviteit van gelijktijdig gebruik van 
hydroxycarbamidetherapie met bestraling op plaveiselcelcarcinomen (epidermoïde) van het hoofd en de nek.In vitro
studies met Chinese hamstercellen suggereren dat hydroxycarbamide (1) dodelijk is voor normaal radioresistente cellen 
in het S-stadium en (2) andere cellen van de celcyclus in het G1- of pre-DNA-synthesestadium houdt waar ze het meest 
vatbaar zijn voor de effecten van bestraling. Het derde werkingsmechanisme is getheoretiseerd op basis van:in vitro
studies van HeLa-cellen; het blijkt dat hydroxycarbamide door remming van de DNA-synthese het normale herstelproces 
belemmert van cellen die zijn beschadigd maar niet zijn gedood door bestraling, waardoor hun overlevingspercentage 
afneemt; RNA- en eiwitsynthese hebben geen verandering laten zien.

5.2 Farmacokinetische eigenschappen

Na orale toediening bij de mens wordt hydroxycarbamide gemakkelijk geabsorbeerd uit het maagdarmkanaal. 
Het medicijn bereikt binnen 2 uur piekserumconcentraties. Ongeveer 80% van een orale of intraveneuze dosis 
van 7 tot 30 mg/kg kan binnen 12 uur in de urine worden teruggevonden.

Hydroxycarbamide passeert de bloed-hersenbarrière.

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek

Dierfarmacologie en toxicologie

De orale LD50van hydroxycarbamide is 7330 mg/kg bij muizen en 5780 mg/kg bij ratten, gegeven als een enkele dosis.

In subacute en chronische toxiciteitsstudies bij ratten waren de meest consistente pathologische bevindingen een 
duidelijke dosisgerelateerde milde tot matige hypoplasie van het beenmerg, evenals pulmonale congestie en 
vlekkerigheid van de longen. Bij de hoogste doseringen (1260 mg/kg/dag gedurende 37 dagen en vervolgens 2520 mg/
kg/dag gedurende 40 dagen) trad testiculaire atrofie op zonder spermatogenese. Bij verschillende dieren werd 
levercelbeschadiging met vetmetamorfose opgemerkt. Bij de hond was milde tot duidelijke beenmergdepressie een 
consistente bevinding, behalve bij de lagere doseringen. Bovendien werden bij de hogere dosisniveaus (140 tot 420 mg 
of 140 tot 1260 mg/kg/week gegeven 3 of 7 dagen per week gedurende 12 weken), groeiachterstand, licht verhoogde 
bloedglucosewaarden en hemosiderose van de lever of milt gevonden, reversibele spermatogene arrestatie werd 
opgemerkt. In de hogere, vaak dodelijk, doses (400 tot 800 mg/kg/dag gedurende 7 tot 15 dagen), bloedingen en 
congestie werden gevonden in de longen, hersenen en urinewegen. Cardiovasculaire effecten (verandering in hartslag, 
bloeddruk, orthostatische hypotensie, ECG-veranderingen) en hematologische veranderingen (lichte hemolyse, lichte 
methemoglobinemie) werden waargenomen bij sommige soorten laboratoriumdieren bij doses die de klinische niveaus 
overschreden.

Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid

Hydroxycarbamide is ondubbelzinnig genotoxisch en een verondersteld kankerverwekkend transspecies, 
wat een kankerverwekkend risico voor de mens inhoudt. Bij patiënten die langdurig hydroxycarbamide 
kregen voor myeloproliferatieve aandoeningen, zoals polycythaemia vera en trombocytemie, is secundaire 
leukemie gemeld; het is niet bekend of dit leukemogene effect secundair is aan hydroxycarbamide of de 
onderliggende ziekte van de patiënt. Huidkanker is ook gemeld bij patiënten die langdurig 
hydroxycarbamide kregen.

6 FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

Citroenzuur,
lactose,
Magnesium stearaat,
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Sodium fosfaat,
gelatine en,
Capsulekleurstoffen (titaniumdioxide, erythrosine, indigokarmijn en geel ijzeroxide). 
Drukinkt: OPACODE 1-S-277002.

6.2 Incompatibiliteiten

Niet toepasbaar.

6.3 Houdbaarheid

Fles, glas: 36 maanden vanaf productiedatum bewaard bij of beneden 30°C

Fles, plastic, HDPE met kindveilige dop: 18 maanden vanaf productiedatum bewaard bij of beneden 30°C.

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 30°C; vermijd overmatige hitte; fles goed gesloten houden. Doseer in luchtdichte containers.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking

Fles, glas, 100 capsules.

Fles, kunststof, HDPE met kindveilige dop, 100 capsules.

Het is mogelijk dat niet alle soorten verpakkingen in de handel worden gebracht.

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen

Om het risico op blootstelling van de huid te minimaliseren, moet u altijd ondoordringbare handschoenen dragen bij het 
hanteren van flessen met Hydrea-capsules. Dit omvat alle hanteringsactiviteiten in klinische omgevingen, apotheken, 
opslagruimten en thuiszorgomgevingen, inclusief tijdens het uitpakken en inspectie, transport binnen een faciliteit en 
het voorbereiden en toedienen van doses.

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

7 MEDICIJNSCHEMA

Recept

8 SPONSOR

Bristol-Myers Squibb (NZ) Limited 
Private Bag 92518
Auckland 1141

Tel: gratis 0800 167 567

9 DATUM VAN EERSTE GOEDKEURING

31-12-1969.

10 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

20 december 2021.

SAMENVATTING WIJZIGINGEN

Sectie gewijzigd Samenvatting van nieuwe informatie
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4.2 Dosering:
methode
administratie

en
van

Tekst uitlijnen met indicatietekst

4.6 Vruchtbaarheid,

zwangerschap en
borstvoeding

Voeg de volgende tekst toe:
Vrouwelijke patiënten in de vruchtbare leeftijd dienen geadviseerd te worden om effectieve anticonceptie te 

gebruiken tijdens de behandeling en gedurende ten minste 6 maanden na de behandeling.

Tekst verplaatst uit Carcinogenesis, Mutagenese, Impairment of Fertility en tekst 
toegevoegd aan verwijzingsrubriek 4.8.

®Hydrea is een geregistreerd handelsmerk van Bristol-Myers Squibb Company
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