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Ibrutinib
uitgesproken als (eye broo' ti nib)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Ibrutinib wordt gebruikt:

om mensen te behandelen met mantelcellymfoom (MCL; een snelgroeiende kanker die begint in de cellen van 
het immuunsysteem) die al zijn behandeld met ten minste één ander chemotherapiemedicijn,

voor de behandeling van mensen met chronische lymfatische leukemie (CLL; een type kanker dat begint in de 
witte bloedcellen) en klein lymfocytisch lymfoom (SLL; een type kanker dat meestal in de lymfeklieren begint),

om mensen te behandelen met macroglobulinemie van Waldenstrom (WM; een langzaam groeiende kanker die begint in 
bepaalde witte bloedcellen in uw beenmerg),

om mensen te behandelen met marginale zone-lymfoom (MZL; een langzaam groeiende kanker die begint in 
een type witte bloedcellen die normaal gesproken infecties bestrijdt) die al zijn behandeld met een bepaald 
type chemotherapie,

en voor de behandeling van mensen met chronische graft-versus-hostziekte (cGVHD; een complicatie van 
hematopoëtische stamceltransplantatie [HSCT; een procedure die ziek beenmerg vervangt door gezond 
beenmerg] die een tijdje na de transplantatie kan beginnen en lang kan duren) na tevergeefs behandeld worden 
met 1 of meer medicijnen.

Ibrutinib zit in een klasse van medicijnen die kinaseremmers worden genoemd. Het blokkeert de werking van het abnormale 

eiwit dat kankercellen signaleert om zich te vermenigvuldigen. Dit helpt de verspreiding van kankercellen te stoppen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Ibrutinib wordt geleverd als een capsule en een tablet om via de mond in te nemen. Het wordt meestal eenmaal daags 

ingenomen. Neem ibrutinib elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en 

vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem ibrutinib precies zoals voorgeschreven. Neem er 

niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Slik decapsulesheel met een glas water; open, breek of kauw ze niet. Slik de tablettenheel met een 
glas water; niet snijden, pletten of kauwen.

Als u een injectie met obinutuzumab (Gazyva) of rituximab (Rituxan) krijgt, kan uw arts u vertellen uw 
dosis imbrutinib in te nemen voordat u uw injectie krijgt.
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Uw arts kan uw dosis verlagen of uw behandeling onderbreken of stopzetten. Dit hangt af van hoe goed de 
medicatie voor u werkt en de bijwerkingen die u ervaart. Praat met uw arts over hoe u zich voelt tijdens uw 
behandeling. Blijf ibrutinib gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van ibrutinib zonder met 
uw arts te overleggen.

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.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u ibrutinib inneemt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor ibrutinib, andere medicijnen of een van de 
ingrediënten in ibrutinib-capsules of -tabletten. Vraag uw apotheker 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. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: anticoagulantia ('bloedverdunners') zoals warfarine (Coumadin, 

Jantoven); antischimmelmiddelen zoals fluconazol (Diflucan), itraconazol (Onmel, Sporanox), ketoconazol (Nizoral), posaconazol (Noxafil) en voriconazol 

(Vfend); bloedplaatjesaggregatieremmers zoals clopidogrel (Plavix), prasugrel (Effient), ticagrelor (Brilinta) en ticlopidine; aprepitant (Emend); 

carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Tegretol, Teril); claritromycine (Biaxin, Prevpac), digoxine (Lanoxin); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, anderen); 

erytromycine (EES, Erytrocine, anderen), bepaalde medicijnen om het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) of het verworven 

immunodeficiëntiesyndroom (aids) te behandelen, zoals efavirenz (Sustiva, in Atripla), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, in 

Kaletra) en saquinavir (Invirase) ; methotrexaat (Otrexup, Rasuvo, Trexall, Xatmep); nefazodon; fenytoïne (Dilantin, Phenytek); rifampicine (Rifadin, 

Rifamate, Rimactane, anderen); verapamil (Calan, Covera, in Tarka, anderen); en telithromycine (niet langer beschikbaar in de VS; Ketek). Uw arts moet 

mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. fenytek); rifampicine (Rifadin, Rifamate, Rimactane, 

anderen); verapamil (Calan, Covera, in Tarka, anderen); en telithromycine (niet langer beschikbaar in de VS; Ketek). Uw arts moet mogelijk de dosering 

van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. fenytek); rifampicine (Rifadin, Rifamate, Rimactane, anderen); verapamil 

(Calan, Covera, in Tarka, anderen); en telithromycine (niet langer beschikbaar in de VS; Ketek). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen 

aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel uw arts welke kruidenproducten u gebruikt, vooral sint-janskruid.

vertel het uw arts als u een infectie heeft of onlangs een operatie heeft ondergaan. Vertel het uw arts ook als u rookt of 
als u diabetes, een onregelmatige hartslag, hypertensie (hoge bloeddruk), hoog cholesterolgehalte, 
bloedingsproblemen of hart-, nier- of leverziekte heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden, borstvoeding geeft of van plan bent een kind te 
verwekken. U mag niet zwanger worden terwijl u ibrutinib gebruikt. Als u een vrouw bent, moet u een zwangerschapstest 
doen voordat u met de behandeling begint en moet u anticonceptie gebruiken om zwangerschap te voorkomen tijdens uw 
behandeling met ibrutinib en gedurende 1 maand nadat u bent gestopt met het innemen van de medicatie. Als u een man 
bent, moeten u en uw vrouwelijke partner anticonceptie gebruiken tijdens uw behandeling met ibrutinib en doorgaan tot 1 
maand na uw laatste dosis. Als u of uw partner zwanger wordt terwijl u ibrutinib gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op 
met uw arts. Ibrutinib kan schade aan de foetus veroorzaken.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u ibrutinib gebruikt. Uw arts 
kan u vertellen om 3 tot 7 dagen voor de operatie of procedure te stoppen met het innemen van ibrutinib.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Eet geen grapefruit of Sevilla-sinaasappels (soms gebruikt in marmelade), en drink geen grapefruitsap tijdens het gebruik 

van dit medicijn.
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Zorg ervoor dat u elke dag veel water of andere vloeistoffen drinkt terwijl u ibrutinib gebruikt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt die dag. Als u het zich echter pas de volgende dag herinnert, sla dan 
de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een   vergeten 
dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

diarree

misselijkheid

constipatie

braken

buikpijn

brandend maagzuur of indigestie

verminderde eetlust

overmatige vermoeidheid of zwakte

spier-, bot- en gewrichtspijn

spiertrekkingen

zwelling van de handen, voeten, enkels of onderbenen

uitslag

jeuk

zweren in de mond en keel

ongerustheid

moeite met inslapen of doorslapen

hoesten, loopneus of verstopte neus

wazig zien

droge of tranende ogen

roze oog

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

zwelling van het gezicht, de keel, de tong, de lippen en de ogen

moeite met slikken of ademen

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614007.html 3/5



14/4/22, 15:13 Ibrutinib: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

netelroos

ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen

roze, rode of donkerbruine urine

bloederige of zwarte, teerachtige ontlasting

bloedneus

bloederig braaksel; of bloed braken of bruin materiaal dat op koffiedik lijkt

toevallen

snelle of onregelmatige hartslag

kortademigheid

pijn op de borst

duizeligheid, licht gevoel in het hoofd of flauwvallen

visie verandert

hoofdpijn (die lang aanhoudt)

koorts, koude rillingen, hoesten, rode, warme huid of andere tekenen van infectie

verwardheid

veranderingen in je spraak

verminderd plassen

pijnlijk, frequent of dringend urineren

Ibrutinib kan uw risico op het ontwikkelen van bepaalde soorten kanker verhogen, waaronder kanker van de huid of andere 

organen. Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van ibrutinib.

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?

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

kamertemperatuur en uit de buurt van licht, overtollige warmte en vocht, niet in de badkamer.

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.
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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]

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 kan bepaalde laboratoriumtests bestellen en uw 

bloeddruk controleren om de reactie van uw lichaam op ibrutinib te controleren.

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 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

Imbruvica®
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