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Netupitant en Palonosetron
uitgesproken als (net u' pitant) (pal'' oh noe' se tron)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

De combinatie van netupitant en palonosetron wordt gebruikt om misselijkheid en braken veroorzaakt door chemotherapie bij 

kanker te voorkomen. Netupitant zit in een klasse van medicijnen die neurokinine (NK1)-antagonisten worden genoemd. Het werkt 

door neurokinine te blokkeren, een natuurlijke stof in de hersenen die misselijkheid en braken veroorzaakt. Palonosetron zit in een 

klasse van medicijnen die 5-HT wordt genoemd3receptorantagonisten. Het werkt door serotonine te blokkeren, een natuurlijke stof 

in het lichaam die misselijkheid en braken veroorzaakt.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

De combinatie van netupitant en palonosetron wordt geleverd als een capsule om via de mond in te nemen. Het wordt 

meestal ongeveer 1 uur voor het begin van de chemotherapie ingenomen, met of zonder voedsel. Volg de aanwijzingen op 

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

netupitant en palonosetron precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw 

arts heeft voorgeschreven.

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 netupitant en palonosetron inneemt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor netupitant en palonosetron, alosetron (Lotronex), 
dolasetron (Anzemet), granisetron (Sancuso), ondansetron (Zofran, Zuplenz), andere medicijnen of voor één van 
de bestanddelen van netupitant- en palonosetron-capsules . Vraag uw apotheker om een   lijst van de 
ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt. Zorg ervoor dat u een van de volgende 
vermeldt: benzodiazepinen waaronder alprazolam (Xanax), midazolam en triazolam (Halcion); 
bepaalde chemotherapiemedicijnen zoals cyclofosfamide (Cytoxan), docetaxel (Docefrez, Taxotere), 
etoposide, ifosfamide (Ifex), imatinib (Gleevec), irinotecan (Camptosar), paclitaxel (Taxol), vinblastine, 
vincristine en vinorelbine (Navelbine); dexamethason; erytromycine (EES, Ery-tab, anderen); fentanyl 
(Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys); ketoconazol (Nizoral); lithium (Lithobid); 
medicijnen om migraine te behandelen zoals almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan 
(Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt),
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(Zomig); methyleenblauw; mirtazapine (Remeron); monoamineoxidase (MAO) -remmers waaronder 
isocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), fenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar) en 
tranylcypromine (Parnate); fenobarbital; rifampicine (Rifadin, Rimactane, in Rifater, in Rifamate); selectieve 
serotonineheropnameremmers (SSRI's) zoals citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine 
(Prozac, Sarafem, in Symbyax), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Brisdelle, Paxil, Pexeva) en sertraline 
(Zoloft); en tramadol (Conzip, Ultram, in Ultracet). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen 
aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een lever- of nierziekte heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl 
u netupitant en palonosetron gebruikt, 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 moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Netupitant en palonosetron mogen alleen vóór chemotherapie worden ingenomen volgens de instructies van uw arts. Het mag 

niet op een regelmatig geplande basis worden ingenomen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Netupitant en palonosetron kunnen bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van 
deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

hoofdpijn

buikpijn

maagzuur

constipatie

zwakheid

roodheid van de huid

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem 
dan onmiddellijk contact op met uw arts of zoek medische noodhulp:

netelroos

uitslag

jeuk

moeite met ademhalen of slikken

kortademigheid

duizeligheid, licht gevoel in het hoofd en flauwvallen

snelle, langzame of onregelmatige hartslag

agitatie
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hallucinaties (dingen zien of stemmen horen die niet bestaan)

koorts

blozen

overmatig zweten

verwardheid

misselijkheid, braken en diarree

verlies van coördinatie

stijve of spiertrekkingen

toevallen

coma (verlies van bewustzijn)

Netupitant en palonosetron kunnen 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).

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 licht, overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer). Gooi 

medicijnen die verouderd of niet meer nodig zijn weg. Praat met uw apotheker over de juiste verwijdering van uw 

medicatie.

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]

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts.

Laat niemand anders uw medicatie innemen.

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.
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randnamen

Akynzeo®
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