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Imatinib
uitgesproken als (I mat' in ib)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Imatinib wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde soorten leukemie (kanker die begint in de witte bloedcellen) en andere vormen 

van kanker en aandoeningen van de bloedcellen. Imatinib wordt ook gebruikt voor de behandeling van bepaalde typen gastro-intestinale 

stromale tumoren (GIST; een type tumor dat in de wanden van de spijsverteringskanalen groeit en zich naar andere delen van het lichaam 

kan verspreiden). Imatinib wordt ook gebruikt voor de behandeling van dermatofibrosarcoom protuberans (een tumor die zich onder de 

bovenste huidlaag vormt) wanneer de tumor niet operatief kan worden verwijderd, zich heeft verspreid naar andere delen van het lichaam 

of na een operatie is teruggekomen. Imatinib 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?

Imatinib wordt geleverd als een tablet om via de mond in te nemen. Het wordt meestal één of twee keer per dag bij een maaltijd 

en een groot glas water ingenomen. Neem imatinib elke dag op ongeveer dezelfde tijd(en) in. Volg de aanwijzingen op uw 

receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem imatinib precies 

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

Slik de tabletten heel door; kauw of plet ze niet. Als u een fijngemaakte tablet aanraakt of in direct contact 
komt, was het gebied dan grondig.

Als u imatinib-tabletten niet kunt doorslikken, kunt u alle tabletten die u nodig heeft voor één dosis in een glas 
water of appelsap doen. Gebruik 50 milliliter (iets minder dan 2 ons) vloeistof voor elke tablet van 100 mg en 
200 milliliter (iets minder dan 7 ons) vloeistof voor elke tablet van 400 mg. Roer met een lepel tot de tabletten 
volledig verkruimelen en drink het mengsel onmiddellijk op.

Als uw arts u heeft gezegd dat u 800 mg imatinib moet innemen, moet u 2 van de 400 mg tabletten innemen. 

Neem geen 8 van de 100 mg tabletten. De tabletomhulling bevat ijzer en u krijgt te veel ijzer binnen als u 8 van de 

100 mg tabletten inneemt.

Uw arts kan uw dosis imatinib tijdens uw behandeling verhogen of verlagen. Dit hangt af van hoe goed 
de medicatie voor u werkt en van de bijwerkingen die u ervaart. Praat met uw arts over hoe:
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u voelt tijdens uw behandeling. Blijf imatinib gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van 

imatinib zonder met uw arts te overleggen.

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 imatinib inneemt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor imatinib, andere medicijnen of een van de ingrediënten 
in imatinib-tabletten. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines en 
voedingssupplementen u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende 
vermeldt: acetaminophen (Tylenol), alprazolam (Xanax), amlodipine (Norvasc, in Caduet, Lotrel, 
Tribenzor, anderen), atazanavir (Reyataz), atorvastatine (Lipitor, in Caduet), carbamazepine (Carbatrol, 
Equetro, Tegretol, anderen), claritromycine (Biaxin, in Prevpac), cyclosporine (Gengraf, Neoral, 
Sandimmune), dexamethason, ergotamine (Ergomar, in Migergot, Cafergot), erytromycine (EES, Eryc, 
Eryped, anderen), estazolam, felodipine , fentanyl (Duragesic, Subsys, Fentora, anderen), fosfenytoïne 
(Cerebyx), indinavir (Crixivan), ijzer of ijzerbevattende supplementen, isradipine, itraconazol (Onmel, 
Sporanox), ketoconazol, lovastatine (Altoprev), metoprolol (Lopressor, Toprol XL, in Dutoprol), 
nefazodon, nelfinavir (Viracept), nicardipine (Cardene), nifedipine (Adalat CC, Procardia, anderen), 
nimodipine (Nymalize), nisoldipine (Sular), oxcarbazepine (Oxtellar XR, Trileptal), fenobarbital, 
fenobarbital (Dilantin, Phenytek), pimozide (Orap), primidon (Mysoline), kinidine (in Nuedexta), 
rifabutine (Mycobutin), rifampicine (rifadine, rimactane, in Rifamate, Rifater), ritonavir (Norvir, in 
Kaletra, Technivie, Viekira) , saquinavir (Fortovase, Invirase), simvastatine (Zocor, in Vytorin), sirolimus 
(Rapamune), tacrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf), telithromycine, triazolam (Halcion), 
voriconazol (Vfend) en warfarine (Coumadin, Jantoven ). Veel andere medicijnen kunnen ook een 
wisselwerking hebben met imatinib, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs 
degenen die niet op deze lijst voorkomen.

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

vertel het uw arts als u een hart-, long-, schildklier-, nier- of leverziekte heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. U moet een zwangerschapstest doen 
voordat u met de behandeling begint. U mag niet zwanger worden terwijl u imatinib gebruikt en gedurende 14 dagen 
na uw laatste dosis. Praat met uw arts over anticonceptiemethoden die u tijdens uw behandeling kunt gebruiken. Als u 
zwanger wordt terwijl u imatinib gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Imatinib kan de foetus schaden.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. U mag geen borstvoeding geven terwijl u imatinib gebruikt en gedurende 
één maand na uw laatste dosis.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u imatinib 
gebruikt.

u moet weten dat imatinib u duizelig of slaperig kan maken of wazig zien kan veroorzaken. Bestuur geen auto of bedien 
geen machines totdat u weet welke invloed dit medicijn op u heeft.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?
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Eet geen grapefruit of drink geen grapefruitsap tijdens het gebruik van dit medicijn.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, 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?

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

diarree

misselijkheid

braken

verandering in de manier waarop dingen smaken

zweertjes in de mond of zwelling in de mond

verlies van eetlust

gewichtsverlies

brandend maagzuur of indigestie

droge mond

hoofdpijn

gewrichtszwelling of pijn

bot pijn

spierkrampen, spasmen of pijn

tintelend, brandend. of prikkelend gevoel op de huid

moeite met inslapen of doorslapen

zweten

tranerige ogen

roze oog

blozen

droge huid

uitslag

jeuk

nagelveranderingen

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

zwelling rond de ogen

zwelling van de handen, voeten, enkels of onderbenen

plotselinge gewichtstoename

kortademigheid

snelle, onregelmatige of bonzende hartslag

roze of bloederig slijm ophoesten

meer plassen, vooral 's nachts

pijn op de borst

peeling, blaarvorming of huidvervelling

geel worden van de huid of ogen

bloed bij de ontlasting

ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen

griepachtige symptomen, keelpijn, koorts, koude rillingen en andere tekenen van infectie

overmatige vermoeidheid of zwakte

buikpijn of een opgeblazen gevoel

Imatinib kan de groei bij kinderen vertragen. De arts van uw kind zal zijn of haar groei nauwlettend in de gaten houden. Praat met 

de arts van uw kind over de risico's van het geven van imatinib aan uw kind.

Imatinib kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik 

van dit medicijn.

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 op 

kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

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]

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 voor meer informatie over terugnameprogramma's in uw
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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.

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.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

misselijkheid

braken

diarree

uitslag

zwelling

extreme vermoeidheid

spierkrampen of spasmen

buikpijn

hoofdpijn

verlies van eetlust

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 imatinib 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

Gleevec®
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