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Leucovorine-injectie
uitgesproken als (loo koe vor' in)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Leucovorine-injectie wordt gebruikt om schadelijke effecten van methotrexaat (Rheumatrex, Trexall; kankerchemotherapie) te voorkomen 

wanneer methotrexaat wordt gebruikt om bepaalde soorten kanker te behandelen. Leucovorine-injectie wordt gebruikt voor de 

behandeling van mensen die per ongeluk een overdosis methotrexaat of soortgelijke medicijnen hebben gekregen. Leucovorine-injectie 

wordt ook gebruikt voor de behandeling van bloedarmoede (laag aantal rode bloedcellen) veroorzaakt door lage niveaus van foliumzuur in 

het lichaam. Leucovorine-injectie wordt ook gebruikt met 5-fluorouracil (een medicijn voor chemotherapie) voor de behandeling van 

colorectale kanker (kanker die in de dikke darm begint). Leucovorine-injectie bevindt zich in een klasse medicijnen die foliumzuuranalogen 

worden genoemd. Het behandelt mensen die methotrexaat krijgen door gezonde cellen te beschermen tegen de effecten van 

methotrexaat. Het behandelt bloedarmoede door foliumzuur te leveren dat nodig is voor de vorming van rode bloedcellen. Het behandelt 

colorectale kanker door de effecten van 5-fluorouracil te versterken.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Leucovorine-injectie wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) en een poeder om met vloeistof te worden gemengd en intraveneus (in een ader) of 

in een spier te worden geïnjecteerd. Wanneer leucovorine-injectie wordt gebruikt om schadelijke effecten van methotrexaat te voorkomen of om 

een   overdosis methotrexaat of een soortgelijk medicijn te behandelen, wordt dit gewoonlijk elke 6 uur gegeven totdat uit laboratoriumonderzoek 

blijkt dat het niet langer nodig is. Wanneer leucovorine-injectie wordt gebruikt om bloedarmoede te behandelen, wordt deze gewoonlijk eenmaal 

per dag gegeven. Wanneer leucovorine-injectie wordt gebruikt voor de behandeling van colorectale kanker, wordt deze gewoonlijk vijf dagen lang 

eenmaal per dag gegeven als onderdeel van een behandeling die eens in de 4 tot 5 weken kan worden herhaald.

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 leucovorine-injectie krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor leucovorine, levoleucovorine, foliumzuur (Folicet, in 
multivitaminen) of voor andere medicijnen.

vertel uw arts en apotheker welke 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: bepaalde medicijnen voor aanvallen zoals fenobarbital, fenytoïne (Dilantin) en
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primidon (Mysoline); en trimethoprim-sulfamethoxazol (Bactrim, Septra). Uw arts moet mogelijk de 
dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u bloedarmoede heeft (laag aantal rode bloedcellen) veroorzaakt door een gebrek aan vitamine B12 of het 

onvermogen om vitamine B12 op te nemen. Uw arts zal geen leucovorine-injectie voorschrijven om dit type bloedarmoede te 

behandelen.

vertel het uw arts als u vochtophoping in de borstholte of het maaggebied heeft of ooit heeft gehad, 
kanker die is uitgezaaid naar uw hersenen of zenuwstelsel, of een nierziekte.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl 
u een leucovorine-injectie krijgt, neem dan contact op met uw arts.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

toevallen

flauwvallen

diarree

uitslag

netelroos

jeuk

moeite met ademhalen of slikken

Leucovorine-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).

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 zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie van 

uw lichaam op de injectie met leucovorine te controleren.
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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

Wellcovorin®IVik

andere namen

citrovorum-factor

folinezuur

5-formyltetrahydrofolaat

-Dit merkproduct is niet meer op de markt. Mogelijk zijn er generieke alternatieven beschikbaar.
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