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Panitumumab-injectie
uitgesproken als (pan i toom' u mab)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Panitumumab kan huidreacties veroorzaken, waaronder enkele die ernstig kunnen zijn. Ernstige huidproblemen kunnen 

ernstige infecties veroorzaken, die de dood kunnen veroorzaken. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan 

onmiddellijk contact op met uw arts: puistjes; jeuk of roodheid van de huid, schilfering, droge of gebarsten huid; of 

roodheid of zwelling rond de vingernagels of teennagels.

Panitumumab kan ernstige of levensbedreigende reacties veroorzaken terwijl u de medicatie krijgt. Uw arts zal u 

zorgvuldig in de gaten houden wanneer u begint met uw behandeling met panitumumab. Vertel het uw arts als u een 

van deze symptomen ervaart tijdens uw behandeling: moeite met ademhalen of slikken, kortademigheid, heesheid, 

beklemd gevoel op de borst, jeuk. huiduitslag, netelroos, koorts, koude rillingen, duizeligheid, flauwvallen, wazig zien 

of misselijkheid. Als u een ernstige reactie ervaart, zal uw arts de medicatie stopzetten en de symptomen van de 

reactie behandelen.

Als u een reactie krijgt terwijl u panitumumab krijgt, kunt u in de toekomst een lagere dosis krijgen 
of kunt u geen behandeling met panitumumab krijgen. Uw arts zal deze beslissing nemen op basis 
van de ernst van uw reactie.

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde tests bestellen om de reactie van uw 

lichaam op panitumumab te controleren.

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van panitumumab.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Panitumumab wordt gebruikt voor de behandeling van een type kanker van de dikke darm of het rectum die zich tijdens of na behandeling met 

andere geneesmiddelen voor chemotherapie heeft verspreid naar andere delen van het lichaam. Panitumumab zit in een klasse van medicijnen 

die monoklonale antilichamen worden genoemd. Het werkt door de groei van kankercellen te vertragen of te stoppen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?
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Panitumumab wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) die via infusie (injectie in een ader) moet worden gegeven. Het wordt meestal 

toegediend door een arts of verpleegkundige in een spreekkamer of infuuscentrum. Panitumumab wordt gewoonlijk eenmaal per 2 weken 

gegeven.

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 panitumumab inneemt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor panitumumab of voor andere medicijnen.

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 vermeldt 
of u wordt behandeld met andere medicijnen voor uw kanker, met name bevacizumab (Avastin), fluorouracil 
(Adrucil, 5-FU), irinotecan (Camposar), leucovorine of oxaliplatine (Eloxatine). Uw arts moet mogelijk de dosering 
van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een longziekte heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden. Gebruik effectieve anticonceptie tijdens uw behandeling met 

panitumumab en gedurende 6 maanden nadat u stopt met het ontvangen van dit medicijn. Als u zwanger wordt terwijl u 

panitumumab gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. U mag geen borstvoeding geven tijdens uw behandeling met:

panitumumab of gedurende 2 maanden nadat u stopt met het ontvangen van de medicatie.

plan om onnodige of langdurige blootstelling aan zonlicht te vermijden en om beschermende kleding, een hoed, zonnebril 
en zonnebrandcrème te dragen. Panitumumab kan uw huid gevoelig maken voor zonlicht.

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?

Als u een afspraak mist om een   dosis panitumumab te krijgen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

vermoeidheid

zwakheid

buikpijn

misselijkheid

braken

diarree
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constipatie

zweren in de mond

pijn tijdens het eten of slikken

zwelling van de handen, voeten, enkels of onderbenen

groei van wimpers

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:

hoesten

piepende ademhaling

spierkrampen

plotseling aanspannen van de spieren van de handen of voeten

spierkrampen en spiertrekkingen die je niet onder controle hebt

tranende of jeukende ogen

rode of gezwollen ogen of oogleden

oogpijn of branderig gevoel

droge of plakkerige mond

verminderde plassen of donkergele urine

diepliggende ogen

hoge hartslag

duizeligheid

flauwvallen

Panitumumab kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het 

gebruik van dit medicijn.

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?

Vraag uw arts als u vragen heeft over uw behandeling met panitumumab.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-voorgeschreven medicijnen (zonder recept 

verkrijgbaar) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen.
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supplementen. 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

Vectibix®
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