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Leuprolide-injectie
uitgesproken als (loo proe' lide)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Leuprolide-injectie (Eligard, Lupron Depot) wordt gebruikt om de symptomen te behandelen die gepaard gaan met gevorderde 

prostaatkanker. Leuprolide-injectie (Lupron Depot-PED, Fensolvi) wordt gebruikt bij kinderen van 2 jaar of ouder voor de 

behandeling van centrale vroegtijdige puberteit (CPP; een aandoening die meisjes [meestal jonger dan 8 jaar] en jongens 

[meestal jonger dan 9 jaar] veroorzaakt leeftijd] om te snel in de puberteit te komen, wat resulteert in een snellere dan normale 

botgroei en ontwikkeling van geslachtskenmerken). Leuprolide-injectie (Lupron Depot) wordt alleen of in combinatie met een 

ander medicijn (norethindron) gebruikt voor de behandeling van endometriose (een aandoening waarbij het type weefsel dat de 

baarmoeder bekleedt in andere delen van het lichaam groeit en pijn, zware of onregelmatige menstruatie veroorzaakt 

[menstruatie] en andere symptomen). Leuprolide-injectie (Lupron-depot) wordt ook gebruikt met andere medicijnen voor de 

behandeling van bloedarmoede (een lager dan normaal aantal rode bloedcellen) veroorzaakt door vleesbomen (goedaardige 

gezwellen in de baarmoeder). Leuprolide-injectie bevindt zich in een klasse medicijnen die gonadotropine-releasing hormoon 

(GnRH) -agonisten worden genoemd. Het werkt door de hoeveelheid van bepaalde hormonen in het lichaam te verminderen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Leuprolide-injectie wordt geleverd als een langwerkende suspensie (Lupron) die intramusculair (in een spier) wordt 

geïnjecteerd door een arts of verpleegkundige in een medische praktijk of kliniek en wordt gewoonlijk eenmaal per maand 

(Lupron Depot, Lupron Depot-PED) of elke 3, 4 of 6 maanden (Lupron Depot-3 maand, Lupron Depot-PED-3 maand, Lupron 

Depot-4 maand, Lupron Depot-6 maand). Leuprolide-injectie wordt ook geleverd als een langwerkende suspensie (Eligard) 

die subcutaan (net onder de huid) wordt geïnjecteerd door een arts of verpleegkundige in een medisch kantoor of kliniek 

en wordt meestal elke 1, 3, 4 of 6 maanden gegeven. Leuprolide-injectie wordt ook geleverd als een langwerkende 

suspensie (Fensolvi) die subcutaan (net onder de huid) wordt geïnjecteerd door een arts of verpleegkundige in een 

medische praktijk of kliniek en wordt meestal elke 6 maanden gegeven. Uw arts zal u vertellen hoe lang uw behandeling 

met leuprolide-injectie zal duren. Bij gebruik bij kinderen met vroegtijdige puberteit zal de leuprolide-injectie (Lupron 

Depot-PED, Lupron Depot-PED-3 maanden, Fensolvi) waarschijnlijk worden gestopt door de arts van uw kind vóór de 

leeftijd van 11 jaar bij meisjes en 12 jaar bij jongens.

Als u leuprolide langwerkende suspensie (Eligard) als subcutane injectie krijgt, kunt u een kleine bobbel opmerken 

op de plaats waar de injectie werd gegeven toen u de medicatie voor het eerst kreeg. Deze bult zou uiteindelijk 

moeten verdwijnen.
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Leuprolide kan in de eerste paar weken na injectie een verhoging van bepaalde hormonen veroorzaken. Uw arts zal u 

gedurende deze periode zorgvuldig controleren op nieuwe of verergerende symptomen.

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 leuprolide-injectie krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor leuprolide, gosereline (Zoladex), histrelin (Supprelin LA, 
Vantas), nafareline (Synarel), triptoreline (Triptodur, Trelstar), andere medicijnen of een van de ingrediënten in 
leuprolide-injectie. 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: bepaalde medicijnen voor een onregelmatige hartslag zoals amiodaron (Cordarone), 
disopyramide (Norpace), procaïnamide (Procanbid), kinidine en sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine); 
buproprion (Aplenzin, Forfivo, Wellbutrin, in Contrave); medicijnen voor aanvallen; orale steroïden zoals 
dexamethason (Hemady), methylprednisolon (Medrol) en prednison (Rayos); en selectieve 
serotonineheropnameremmers (SSRI's) zoals citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, 
Sarafem, in Symbyax), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Brisdelle, Paxil) en sertraline (Zoloft). Uw arts moet 
mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere 
medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben met leuprolide, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u 
gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen.

vertel het uw arts als u ongewone vaginale bloedingen heeft. Uw arts kan u vertellen om geen leuprolide-injectie te 
gebruiken.

vertel het uw arts als u of iemand in uw familie osteoporose heeft of ooit heeft gehad (aandoening waarbij botten dun zijn en 
meer kans hebben om te breken); als u een voorgeschiedenis heeft van het drinken van alcohol of het gebruik van 
tabaksproducten gedurende een lange periode; of als u een depressie heeft of ooit heeft gehad, epileptische aanvallen, 
hersentumoren, kanker die is uitgezaaid naar de wervelkolom (ruggengraat), diabetes, urinewegobstructie (verstopping die 
moeite met urineren veroorzaakt), bloed in uw urine, een verlengd QT-interval (een zeldzame hartprobleem dat een 
onregelmatige hartslag, flauwvallen of plotselinge dood kan veroorzaken), cerebrovasculaire ziekte (verstopping of 
verzwakking van de bloedvaten in de hersenen of die naar de hersenen leiden), hartziekte of een laag kalium-, calcium- of 
magnesiumgehalte in jouw bloed.

u moet weten dat leuprolide niet mag worden gebruikt bij vrouwen die zwanger zijn, zwanger kunnen worden of 
borstvoeding geven. Vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Uw 
arts kan een zwangerschapstest uitvoeren om er zeker van te zijn dat u niet zwanger bent wanneer u leuprolide-injectie 
krijgt. U moet een betrouwbare niet-hormonale anticonceptiemethode gebruiken om zwangerschap te voorkomen 
terwijl u leuprolide-injectie krijgt. Praat met uw arts over de soorten anticonceptie die voor u geschikt zijn en blijf 
anticonceptie gebruiken, ook al zou u tijdens uw behandeling geen regelmatige menstruatie moeten hebben. Als u 
denkt dat u zwanger bent geworden terwijl u een leuprolide-injectie kreeg, neem dan onmiddellijk contact op met uw 
arts. Leuprolide-injectie kan de foetus schaden.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.
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wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Als u een afspraak mist om een   injectie met leuprolide te krijgen, moet u onmiddellijk uw zorgverlener 
bellen om uw afspraak te verplaatsen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

vermoeidheid

opvliegers (een plotselinge golf van milde of intense lichaamswarmte), zweten of klamheid

gevoelige borsten, pijn of verandering in borstomvang bij zowel mannen als vrouwen

vaginale afscheiding, droogheid of jeuk bij vrouwen

spotting (lichte vaginale bloeding) of menstruatie (menstruatie)

afname in grootte van testikels

afname van seksueel vermogen of verlangen

zwelling van de handen, voeten, enkels of onderbenen

pijn, branderig gevoel of tintelingen in de handen of voeten

pijn, branderig gevoel, blauwe plekken, roodheid of verharding op de plaats waar de injectie werd gegeven

verandering in gewicht

spier- of gewrichtspijn

loopneus, hoesten, keelpijn of griepachtige symptomen

koorts

buikpijn

constipatie

hoofdpijn

acne

depressie

niet in staat om emoties en frequente stemmingswisselingen onder controle te houden

nervositeit

algemeen gevoel van ongemak of onbehagen

moeite met geheugen

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

jeuk, huiduitslag of netelroos

moeite met ademhalen of slikken
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pijn in de armen, rug, borst, nek of kaak

langzame of moeilijke spraak

duizeligheid of flauwvallen

zwakte, gevoelloosheid of onvermogen om een   arm of been te bewegen

bot pijn

pijnlijk, frequent of moeilijk plassen

bloed in de urine

extreme dorst

zwakheid

droge mond

misselijkheid

braken

adem die fruitig ruikt

verminderd bewustzijn

plotselinge hoofdpijn

wazig zien

visie verandert

moeite met bewegende ogen

hangende oogleden

verwardheid

toevallen

Leuprolide-injectie kan een afname van de dichtheid van uw botten veroorzaken, wat de kans op botbreuken kan vergroten. 

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van dit medicijn en om erachter te komen wat u kunt doen om deze 

risico's te verminderen.

Bij kinderen die leuprolide-injectie krijgen (Lupron Depot-PED, Fensolvi) voor vroegtijdige puberteit, kunnen tijdens de eerste paar 

weken van de behandeling nieuwe of verergerende symptomen van seksuele ontwikkeling optreden. Bij meisjes die leuprolide-

injectie (Lupron Depot-PED) krijgen voor vroegtijdige puberteit, kan het begin van de menstruatie of spotting (lichte vaginale 

bloeding) optreden tijdens de eerste twee maanden van de behandeling. Als het bloeden na de tweede maand aanhoudt, neem 

dan contact op met uw arts.

Leuprolide-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)
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(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 en bepaalde metingen 

uitvoeren om de reactie van uw lichaam op de injectie met leuprolide te controleren. Uw bloedsuikerspiegel en geglycosyleerde 

hemoglobine (HbA1c) kunnen ook regelmatig worden gecontroleerd.

Stel uw apotheker al uw vragen over injectie met leuprolide.

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

Eligard®

Fensolvi®

Lupron®

Lupron-depot®

Lupron Depot-PED®

Lupaneta-pakket®(als een combinatieproduct dat leurprolide, norethindron bevat)

andere namen

Leuproreline-acetaat
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