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Pertuzumab-injectie
uitgesproken als (per tooz' u mab)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Pertuzumab-injectie kan ernstige of levensbedreigende hartproblemen veroorzaken, waaronder hartfalen. 
Vertel het uw arts als u onlangs een hartaanval heeft gehad of als u hoge bloeddruk, hartfalen, een 
abnormaal hartritme of een hartaandoening heeft of ooit heeft gehad. Uw arts zal uw hartfunctie voor en 
tijdens uw behandeling controleren. Als u een van de volgende symptomen ervaart, vertel dit dan 
onmiddellijk aan uw arts: kortademigheid, hoesten, zwelling van enkels, benen of gezicht, snelle hartslag, 
plotselinge gewichtstoename, duizeligheid of bewustzijnsverlies.

Pertuzumab-injectie mag niet worden gebruikt door vrouwen die zwanger zijn of zwanger kunnen worden. Er 

bestaat een risico dat pertuzumab het verlies van de zwangerschap veroorzaakt of ervoor zorgt dat de baby wordt 

geboren met geboorteafwijkingen (lichamelijke problemen die bij de geboorte aanwezig zijn). Vertel het uw arts als 

u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. U moet een zwangerschapstest ondergaan voordat u dit 

medicijn krijgt. U moet effectieve anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling met pertuzumab-injectie en 

gedurende 7 maanden na uw laatste dosis. Praat met uw arts over anticonceptiemethoden die voor u werken. Als u 

zwanger wordt tijdens de behandeling met pertuzumab-injectie, of als u denkt zwanger te zijn, neem dan 

onmiddellijk contact op met uw arts.

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts kan voor en tijdens uw behandeling 

bepaalde tests bestellen om de reactie van uw lichaam op de pertuzumab-injectie te controleren.

Praat met uw arts over het risico van behandeling met pertuzumab-injectie.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Pertuzumab-injectie wordt samen met trastuzumab (Herceptin) en docetaxel (Taxotere) gebruikt om een   bepaald type 

borstkanker te behandelen dat is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam. Het wordt ook voor en na de operatie gebruikt, 

samen met trastuzumab (Herceptin) en andere chemotherapiemedicijnen om bepaalde soorten borstkanker in een vroeg stadium 

te behandelen. Pertuzumab-injectie zit in een klasse van medicijnen die monoklonale antilichamen worden genoemd. Het werkt 

door de groei van kankercellen te stoppen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?
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Pertuzumab-injectie wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) die gedurende 30 tot 60 minuten door een arts of 

verpleegkundige in een ziekenhuis of medische instelling in een ader moet worden geïnjecteerd. Het wordt meestal om de 3 

weken gegeven. De duur van uw behandeling hangt af van hoe goed uw lichaam reageert op de medicatie en de bijwerkingen 

die u ervaart.

Pertuzumab-injectie kan ernstige of mogelijk levensbedreigende reacties veroorzaken die kunnen optreden terwijl de 

medicatie wordt gegeven en gedurende een periode daarna. Uw arts of verpleegkundige zal u nauwlettend in de gaten 

houden terwijl u elke dosis pertuzumab-injectie krijgt, en gedurende ten minste één uur na uw eerste dosis en dertig 

minuten na latere doses. Vertel het uw arts of verpleegkundige meteen als u een van de volgende symptomen ervaart 

tijdens of kort na uw infusie: kortademigheid, piepende ademhaling of luidruchtige ademhaling, heesheid, moeite met 

slikken, netelroos, huiduitslag, jeuk, koorts, koude rillingen, vermoeidheid, hoofdpijn, zwakte, braken, ongewone smaak in 

de mond of spierpijn.

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 een pertuzumab-injectie krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor pertuzumab-injectie, andere medicijnen of een van de 
bestanddelen van de pertuzumab-injectie. Vraag uw arts om een   lijst van de 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. Uw arts moet mogelijk de 
dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u ooit bent behandeld met chemotherapie of bestralingstherapie.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u 
pertuzumab-injectie krijgt.

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?

Bel onmiddellijk uw arts als u zich niet kunt houden aan een afspraak om een   dosis pertuzumab-injectie te 

krijgen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

misselijkheid

diarree
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verminderde eetlust

moeite met inslapen of doorslapen

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

tranerige ogen

bleke of droge huid

haaruitval

zweertjes in de mond

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart of de symptomen die in de rubrieken 

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN en HOE staan   vermeld, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

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

misselijkheid; braken; verlies van eetlust; vermoeidheid; hoge hartslag; donkere urine; verminderde 
hoeveelheid urine; buikpijn; toevallen; hallucinaties; of spierkrampen en spasmen

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van dit medicijn.

Pertuzumab-injectie kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens 

het gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 

Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

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

Uw zorgverlener bewaart uw medicatie.

wat moet ik nog meer weten?

Uw arts zal een laboratoriumtest bestellen voordat u met uw behandeling begint om te zien of uw kanker kan worden 

behandeld met pertuzumab.

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

Perjeta®

Laatst herzien - 15-12-2018

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612027.html 3/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch


14/4/22, 15:24 Pertuzumab-injectie: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

Leer hoe u deze pagina kunt citeren

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie
voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612027.html 4/4

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

