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Mitoxantron-injectie
uitgesproken als (mye teen zan' trone)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Mitoxantron mag alleen worden gegeven onder toezicht van een arts met ervaring in het gebruik van 
chemotherapiemedicatie.

Mitoxantron kan een afname van het aantal witte bloedcellen in het bloed veroorzaken. Uw arts zal voor en tijdens 

uw behandeling regelmatig laboratoriumtests bestellen om te controleren of het aantal witte bloedcellen in uw 

lichaam is afgenomen. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw 

arts: koorts, koude rillingen, keelpijn, hoesten, vaak of pijnlijk urineren of andere tekenen van infectie.

Mitoxantron-injectie kan op elk moment tijdens uw behandeling of maanden tot jaren nadat uw behandeling is 

beëindigd, schade aan uw hart veroorzaken. Deze hartbeschadiging kan ernstig zijn en tot de dood leiden en kan zelfs 

voorkomen bij mensen zonder enig risico op hartaandoeningen. Uw arts zal u onderzoeken en bepaalde tests 

uitvoeren om te controleren hoe goed uw hart werkt voordat u begint met de behandeling met mitoxantron en of u 

tekenen van hartproblemen vertoont. Als u mitoxantroninjectie gebruikt voor multiple sclerose (MS; een aandoening 

waarbij de zenuwen niet goed werken, wat symptomen veroorzaakt zoals zwakte; gevoelloosheid; verlies van 

spiercoördinatie; en problemen met zicht, spraak en blaascontrole), uw arts zal ook bepaalde tests uitvoeren vóór elke 

dosis mitoxantron-injectie en jaarlijks nadat u uw behandeling heeft beëindigd. Deze tests kunnen een 

elektrocardiogram (ECG; test die de elektrische activiteit van het hart registreert) en een echocardiogram (test die 

geluidsgolven gebruikt om het vermogen van uw hart om bloed te pompen) te meten, omvatten. Uw arts kan u 

vertellen dat u dit medicijn niet mag krijgen als uit de tests blijkt dat het vermogen van uw hart om bloed rond te 

pompen is afgenomen. Vertel het uw arts als u een hartaandoening of bestralingstherapie (röntgentherapie) op de 

borst heeft of ooit heeft gehad. Vertel het uw arts en apotheker als u bepaalde geneesmiddelen voor chemotherapie 

tegen kanker gebruikt of ooit heeft gekregen, zoals daunorubicine (Cerubidine), doxorubicine (Doxil), epirubicine 

(Ellence) of idarubicine (Idamycin), of als u ooit bent behandeld met mitoxantron in het verleden. Het risico op 

hartbeschadiging kan afhangen van de totale hoeveelheid mitoxantron die iemand zijn leven lang krijgt, dus uw arts 

zal waarschijnlijk het totale aantal doses dat u krijgt beperken als u dit medicijn voor MS gebruikt. Als u een van de 

volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: ademhalingsmoeilijkheden, pijn op de 

borst, zwelling van de benen of enkels, of een onregelmatige of snelle hartslag.
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Mitoxantron kan uw risico op het ontwikkelen van leukemie (kanker van de witte bloedcellen) verhogen, vooral 

wanneer het in hoge doses wordt gegeven of samen met bepaalde andere chemotherapiemedicijnen.

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van mitoxantron-injectie.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Mitoxantron-injectie wordt gebruikt bij volwassenen met verschillende vormen van multiple sclerose (MS; een 
ziekte waarbij de zenuwen niet goed functioneren en mensen zwakte, gevoelloosheid, verlies van spiercoördinatie 
en problemen met zicht, spraak en blaascontrole kunnen ervaren), waaronder het volgende:

relapsing-remitting vormen (ziekteverloop waarbij de symptomen van tijd tot tijd oplaaien), of

progressieve terugval (ziekteverloop met af en toe een terugval), of

secundaire progressieve vormen (ziekteverloop waarbij recidieven vaker voorkomen).

Mitoxantron-injectie wordt ook samen met steroïde medicijnen gebruikt om pijn te verlichten bij mensen met gevorderde 

prostaatkanker die niet op andere medicijnen reageerden. Mitoxantron-injectie wordt ook gebruikt met andere medicijnen om 

bepaalde soorten leukemie te behandelen. Mitoxantron-injectie zit in een klasse van medicijnen die anthracenedionen worden 

genoemd. Mitoxantron behandelt MS door te voorkomen dat bepaalde cellen van het immuunsysteem de hersenen en het 

ruggenmerg bereiken en schade veroorzaken. Mitoxantron behandelt kanker door de groei en verspreiding van kankercellen te 

stoppen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Mitoxantron-injectie wordt geleverd als een vloeistof die intraveneus (in een ader) moet worden toegediend door een arts of 

verpleegkundige in een ziekenhuis of kliniek. Wanneer mitoxantroninjectie wordt gebruikt om MS te behandelen, wordt deze gewoonlijk 

eenmaal per 3 maanden gegeven gedurende ongeveer 2 tot 3 jaar (voor een totaal van 8 tot 12 doses). Wanneer mitoxantron-injectie 

wordt gebruikt om prostaatkanker te behandelen, wordt deze gewoonlijk eenmaal per 21 dagen gegeven. Wanneer mitoxantroninjectie 

wordt gebruikt om leukemie te behandelen, blijft u dit medicijn krijgen op basis van uw toestand en hoe u op de behandeling reageert.

Als u mitoxantron-injectie voor MS gebruikt, moet u weten dat het MS onder controle houdt, maar niet geneest. Blijf 

behandelingen krijgen, ook als u zich goed voelt. Neem contact op met uw arts als u niet langer behandeld wilt worden 

met een injectie met mitoxantron.

Als u mitoxantroninjectie voor MS gebruikt, vraag dan uw apotheker of arts om een   kopie van de 

informatie van de fabrikant voor de patiënt.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Mitoxantron-injectie wordt soms ook gebruikt voor de behandeling van non-Hodgkin-lymfoom (NHL; kanker die begint in een 

type witte bloedcel dat normaal gesproken infecties bestrijdt). 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.
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hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u mitoxantron-injectie gebruikt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor injectie met mitoxantron, andere medicijnen, sulfieten of een 
van de andere bestanddelen van injectie met mitoxantron. 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 de medicijnen vermeldt 
die worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen 
aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u bloedstollingsproblemen, bloedarmoede (verminderde hoeveelheid rode bloedcellen in het 
bloed) of leverziekte heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. U mag niet zwanger worden terwijl u 
mitoxantron-injectie gebruikt. Praat met uw arts over effectieve anticonceptiemethoden die u tijdens uw behandeling 
kunt gebruiken. Als u zwanger wordt terwijl u mitoxantron-injectie gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw 
arts. Mitoxantron-injectie kan de foetus schaden. Als u mitoxantron-injectie gebruikt om MS te behandelen, zelfs als u 
anticonceptie gebruikt, moet uw arts u vóór elke behandeling een zwangerschapstest geven. U moet vóór het begin 
van elke behandeling een negatieve zwangerschapstest hebben.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. Geef geen borstvoeding terwijl u mitoxantron-injectie gebruikt.

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

u moet weten dat de injectie met mitoxantron donkerblauw van kleur is en ervoor kan zorgen dat de witte delen van uw 
ogen een paar dagen na ontvangst van elke dosis een lichtblauwe kleur hebben. Het kan ook de kleur van uw urine 
veranderen in een blauwgroene kleur gedurende ongeveer 24 uur nadat u een dosis heeft gekregen.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

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

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Bel onmiddellijk uw arts als u zich niet kunt houden aan een afspraak om een   dosis mitoxantron-injectie te 
krijgen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

misselijkheid

braken

diarree

constipatie

maagzuur

verlies van eetlust
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zweren op de mond en tong

loopneus of verstopte neus

dunner worden of haarverlies

veranderingen in het gebied rond of onder vingernagels en teennagels

gemiste of onregelmatige menstruatie

extreme vermoeidheid

zwakheid

hoofdpijn

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:

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

kleine rode of paarse stippen op de huid

netelroos

jeuk

uitslag

Moeite met slikken

kortademigheid

flauwvallen

duizeligheid

bleke huid

geel worden van de huid of ogen

toevallen

roodheid, pijn, zwelling, branderigheid of blauwe verkleuring op de plaats waar de injectie werd gegeven

Mitoxantron-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,
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een epileptische aanval heeft gehad, moeite heeft met ademhalen of niet kan worden gewekt, 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 mitoxantron te controleren.

Stel uw apotheker al uw vragen over injectie met mitoxantron.

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

Novantrone®ik

andere namen

DHAD

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