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BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Procarbazine mag alleen worden ingenomen onder toezicht van een arts met ervaring in het gebruik van 

chemotherapiemedicatie.

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal voor, tijdens en na uw behandeling 

laboratoriumtests bestellen om de reactie van uw lichaam op procarbazine te controleren.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Procarbazine wordt gebruikt in combinatie met andere medicijnen voor de behandeling van bepaalde vormen van de ziekte van Hodgkins 

(kankersoorten die beginnen in een type witte bloedcellen dat normaal gesproken infecties bestrijdt). Procarbazine zit in een klasse van 

medicijnen die alkylerende middelen worden genoemd. Het werkt door de groei van kankercellen in uw lichaam te vertragen of te 

stoppen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Procarbazine wordt geleverd als een capsule om via de mond in te nemen. Het wordt meestal één of meerdere keren per 

dag ingenomen. De duur van de behandeling hangt af van de soorten medicijnen die u gebruikt, hoe goed uw lichaam 

erop reageert en het type kanker dat u heeft. Neem procarbazine elke dag op ongeveer dezelfde tijd(en) in. Volg de 

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

Neem procarbazine precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts 

heeft voorgeschreven. Uw arts kan uw dosis procarbazine aanpassen of uw behandeling voor een bepaalde tijd 

stopzetten, afhankelijk van uw reactie op de behandeling en eventuele bijwerkingen die u ervaart. Praat met uw arts over 

hoe u zich voelt tijdens uw behandeling.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Procarbazine wordt soms ook gebruikt in combinatie met andere medicijnen om bepaalde soorten hersentumoren 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.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682094.html 1/5

TITLE - PROCARBAZINE / MATULANE MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN DUTCH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-procarbazine-matulane-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682094.html


14/4/22, 14:40 Procarbazine: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u procarbazine inneemt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor procarbazine, andere medicijnen of een van de 
ingrediënten in procarbazine-capsules. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

vertel het uw arts als u een van de volgende voorgeschreven of niet-voorgeschreven medicijnen gebruikt of van plan 
bent te gebruiken: bepaalde antidepressiva, waaronder amitriptyline (Elavil) en imipramine (Tofranil); medicijnen voor 
astma; medicijnen voor allergieën, hooikoorts; medicijnen die alcohol bevatten (hoest- en verkoudheidsproducten, 
zoals Nyquil en andere vloeibare producten); en nasale decongestiva, inclusief neusdruppels en sprays. Uw arts kan u 
vertellen deze medicijnen niet in te nemen met procarbazine en kan andere behandeling(en) voorstellen.

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: barbituraatmedicijnen zoals fenobarbital; medicijnen tegen hoge bloeddruk; medicijnen voor 
misselijkheid of geestesziekte; opioïde (verdovende) medicijnen tegen pijn; kalmerende middelen; slaappillen; en 
kalmeringsmiddelen. 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 procarbazine, dus vertel uw arts over 
alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen.

vertel het uw arts als u in de afgelopen 4 weken bestralingstherapie of andere chemotherapie heeft gekregen.

vertel het uw arts als u een nier- of leverziekte heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. U mag niet zwanger 
worden of borstvoeding geven terwijl u procarbazine gebruikt. Als u zwanger wordt terwijl u procarbazine krijgt, 
neem dan contact op met uw arts. Procarbazine kan de foetus schaden.

weet dat u tijdens het gebruik van dit geneesmiddel geen alcoholische dranken (inclusief bier en wijn) mag 
drinken. Alcohol kan maagklachten, braken, maagkrampen, hoofdpijn, zweten en blozen (roodheid van het 
gezicht) veroorzaken.

vertel het uw arts als u tabaksproducten gebruikt. Roken kan het risico verhogen dat u andere vormen van kanker 
krijgt. U moet stoppen met roken.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

U moet tijdens uw behandeling met procarbazine geen voedsel eten dat zeer grote hoeveelheden tyramine bevat, zoals 

bepaalde kazen, yoghurt en bananen. Praat met uw arts of diëtist over welke voedingsmiddelen u moet vermijden tijdens 

uw behandeling of als u zich niet lekker voelt na het eten of drinken van bepaalde voedingsmiddelen terwijl u procarbazine 

gebruikt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis 

over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

braken

verlies van eetlust

constipatie

buikpijn

droge mond

veranderingen in huidskleur

haaruitval

moeite met inslapen of doorslapen

hoofdpijn

bot-, gewrichts- of spierpijn

vaker plassen

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

zweren in de mond en keel

ernstige of aanhoudende diarree

pijn, branderig gevoel, gevoelloosheid, prikkeling of tintelingen in de handen of voeten of op de huid

oncontroleerbaar schudden van een deel van je lichaam

verwardheid

hallucineren (dingen zien of stemmen horen die niet bestaan)

toevallen

visie verandert

flauwvallen

duizeligheid

snelle of onregelmatige hartslag

koorts, keelpijn, koude rillingen of andere tekenen van infectie

ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen

zwarte, teerachtige ontlasting

rode urine

netelroos

uitslag

jeuk

moeite met ademhalen of slikken
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geel worden van de huid of ogen

Procarbazine kan het risico verhogen dat u andere vormen van kanker krijgt. Praat met uw arts over dit risico.

Procarbazine 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).

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).

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere 

mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier 

om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem 

contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw 

gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer 

informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

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]

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:

misselijkheid

braken

diarree

duizeligheid of flauwvallen

oncontroleerbaar schudden van een deel van je lichaam

toevallen
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wat moet ik nog meer weten?

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw 
recept.

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

Matulane®
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