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Irinotecan-injectie
uitgesproken als (ir in oh tee' kan )

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Irinotecan-injectie moet worden gegeven onder toezicht van een arts die ervaring heeft met het toedienen van 

chemotherapiemedicatie voor kanker.

U kunt de volgende symptomen krijgen terwijl u een dosis irinotecan krijgt of tot 24 uur daarna: loopneus, 
verhoogd speeksel, kleiner wordende pupillen (zwarte kringen in het midden van de ogen), tranende 
ogen, zweten, blozen, diarree ( soms 'vroege diarree' genoemd), en maagkrampen. Vertel het uw arts als 
u een van deze symptomen ervaart. Uw arts kan u medicijnen geven om deze symptomen te voorkomen 
of te behandelen.

U kunt ook ernstige diarree krijgen (soms ''late diarree'' genoemd) meer dan 24 uur nadat u irinotecan 
heeft gekregen. Dit type diarree kan levensbedreigend zijn, omdat het lang kan duren en kan leiden tot 
uitdroging, infectie, nierfalen en andere problemen. Vertel het uw arts als u een darmobstructie 
(verstopping in uw darm) heeft of ooit heeft gehad. Vertel het uw arts en apotheker als u een van de 
volgende geneesmiddelen gebruikt: andere geneesmiddelen voor chemotherapie tegen kanker; diuretica 
('plaspillen'); of laxeermiddelen zoals bisacodyl (Dulcolax) of senna (in Correctol, Ex-Lax, Peri-Colace, 
Senokot).

Voordat u begint met uw behandeling met irinotecan, moet u met uw arts overleggen wat u moet doen als u late diarree 

heeft. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen dat u loperamide (Imodium AD) bij de hand moet houden, zodat u meteen kunt 

beginnen met het innemen als u late diarree krijgt. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen dat u loperamide overdag en 's 

nachts met regelmatige tussenpozen moet innemen. Zorg ervoor dat u de aanwijzingen van uw arts opvolgt voor het nemen 

van loperamide; deze zullen anders zijn dan de aanwijzingen op het verpakkingsetiket van loperamide. Uw arts zal u ook 

vertellen welk voedsel u moet eten en welk voedsel u tijdens uw behandeling moet vermijden om diarree onder controle te 

krijgen. Drink veel vocht en volg dit dieet zorgvuldig.

Bel onmiddellijk uw arts wanneer u voor het eerst diarree krijgt tijdens uw behandeling. Bel ook onmiddellijk 
uw arts als u een van de volgende symptomen ervaart: koorts (temperatuur hoger dan 100,4 ° F); rillingen; 
zwarte of bloederige ontlasting; diarree die niet binnen 24 uur stopt; duizeligheid, duizeligheid of flauwvallen; 
of ernstige misselijkheid en braken waardoor u niets meer kunt drinken. Uw arts zal u nauwlettend in de gaten 
houden en kan u zo nodig behandelen met vloeistoffen of antibiotica.
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Irinotecan kan een afname veroorzaken van het aantal bloedcellen dat door uw beenmerg wordt aangemaakt. Vertel 

het uw arts als u een bloedziekte of het syndroom van Gilbert heeft of ooit heeft gehad (verminderd vermogen om 

bilirubine, een natuurlijke stof in het lichaam af te breken) en als u wordt behandeld met bestraling van uw maag of 

bekken (gebied tussen de heupbeenderen). ) of als u ooit met dit type straling bent behandeld. Als u een van de 

volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: koorts, koude rillingen, hoesten of 

andere tekenen van infectie; kortademigheid; snelle hartslag; hoofdpijn; duizeligheid; bleke huid; verwardheid; 

extreme vermoeidheid of ongewone bloedingen of blauwe plekken.

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde tests bestellen om de reactie van uw 

lichaam op irinotecan te controleren.

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

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Irinotecan wordt alleen of in combinatie met andere medicijnen gebruikt voor de behandeling van colon- of rectumkanker 

(kanker die in de dikke darm begint). Irinotecan zit in een klasse van antineoplastische medicijnen die topoisomerase I-remmers 

worden genoemd. Het werkt door de groei van kankercellen te stoppen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Irinotecan wordt geleverd als een vloeistof die gedurende 90 minuten intraveneus (in een ader) moet worden toegediend door 

een arts of verpleegkundige. Het wordt gewoonlijk niet vaker dan eenmaal per week gegeven, volgens een schema dat een of 

meer weken waarin u irinotecan krijgt, wordt afgewisseld met een of meer weken waarin u de medicatie niet krijgt. Uw arts zal 

het schema kiezen dat het beste voor u werkt.

Het kan zijn dat uw arts uw behandeling moet uitstellen en uw dosis moet aanpassen als u bepaalde 
bijwerkingen ervaart. Vertel uw arts hoe u zich voelt tijdens uw behandeling met irinotecan.

Uw arts kan u medicijnen geven om misselijkheid en braken te voorkomen voordat u elke dosis irinotecan krijgt. Uw 

arts kan u ook andere medicatie(s) geven om andere bijwerkingen te voorkomen of te behandelen.

Vraag uw apotheker of arts om een   kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Irinotecan wordt soms ook samen met andere medicijnen gebruikt om kleincellige longkanker te behandelen. Praat met uw 

arts over de risico's van het gebruik van dit medicijn voor uw aandoening.

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u irinotecan krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor irinotecan, sorbitol of andere medicijnen.
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vertel het uw arts als u ketoconazol (Nizoral) gebruikt. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen om gedurende één week 
geen ketoconazol in te nemen voordat u begint met uw behandeling met irinotecan of tijdens uw behandeling.

vertel het uw arts als u sint-janskruid gebruikt. U mag geen sint-janskruid gebruiken gedurende 2 weken 
voordat u met uw behandeling met irinotecan begint of tijdens uw behandeling.

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: atazanavir (Reyataz); gemfibrozil (Lopid); medicijnen voor aanvallen zoals carbamazepine 
(Carbatrol, Epitol, Tegretol), fenobarbital (Luminal), fenytoïne (Dilantin, Phenytek); rifabutine (Mycobutine); en 
rifampicine (Rifadin, Rimactane, in Rifamate en Rifater). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen 
aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u diabetes heeft of ooit heeft gehad; fructose-intolerantie (onvermogen om de 
natuurlijke suiker in fruit te verteren); of lever-, long- of nierziekte.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of van plan bent een kind te verwekken. U of 
uw partner mag niet zwanger worden terwijl u irinotecan krijgt. U moet een negatieve zwangerschapstest hebben 
voordat u dit medicijn krijgt. Als u een vrouw bent, gebruik dan effectieve anticonceptie tijdens uw behandeling en 
gedurende 6 maanden na uw laatste dosis. Als u een man bent en uw partner kan zwanger worden, moet u effectieve 
anticonceptie (condooms) gebruiken tijdens uw behandeling en gedurende 3 maanden na uw laatste dosis. Als u of uw 
partner zwanger wordt terwijl u irinotecan krijgt, neem dan contact op met uw arts. Irinotecan kan de foetus schaden.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. U mag geen borstvoeding geven terwijl u een irinotecan-injectie 
krijgt en gedurende 7 dagen na uw laatste dosis.

u moet weten dat dit medicijn de vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen kan verminderen. Praat met uw arts over de 
risico's van het ontvangen van een irinotecan-injectie.

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

u moet weten dat irinotecan u duizelig kan maken of uw gezichtsvermogen kan beïnvloeden, vooral tijdens de eerste 24 
uur nadat u een dosis heeft gekregen. Bestuur geen auto of bedien geen machines totdat u weet welke invloed dit medicijn 
op u heeft.

overleg met uw arts voordat u vaccinaties krijgt tijdens uw behandeling met irinotecan.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Uw arts zal u vertellen over een speciaal dieet dat u moet volgen om diarree tijdens uw behandeling onder controle te 

houden. Volg deze instructies zorgvuldig.

Praat met uw arts over het eten van grapefruit en het drinken van grapefruitsap terwijl u dit geneesmiddel krijgt.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

misselijkheid

braken

constipatie
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zwelling en zweren in de mond

maagzuur

verlies van eetlust

gewichtsverlies

haaruitval

zwakheid

slaperigheid

pijn, vooral rugpijn

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

in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

pijn op de borst

geel worden van de huid of ogen

gezwollen buik

onverwachte of ongebruikelijke gewichtstoename

zwelling van de armen, handen, voeten, enkels of onderbenen

uitslag

netelroos

jeuk

moeite met ademhalen of slikken

Sommige mensen die irinotecan kregen, ontwikkelden bloedstolsels in hun benen, longen, hersenen of hart. Er is onvoldoende 

informatie om vast te stellen of irinotecan de bloedstolsels heeft veroorzaakt. Praat met uw arts over de risico's van het gebruik 

van irinotecan.

Irinotecan 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).

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

ernstige diarree

wat moet ik nog meer weten?

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

Camptosar®

andere namen

CPT-11
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