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Vincristine-injectie
uitgesproken als (vin kris' tiener)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Vincristine mag alleen in een ader worden toegediend. Het kan echter in het omliggende weefsel lekken en ernstige 

irritatie of schade veroorzaken. Uw arts of verpleegkundige zal uw toedieningsplaats controleren op deze reactie. 

Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: pijn, jeuk, roodheid, 

zwelling, blaren of zweren op de plaats waar het medicijn is geïnjecteerd.

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

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Vincristine wordt gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen voor chemotherapie om bepaalde soorten leukemie 

(kanker van de witte bloedcellen), waaronder acute myeloïde leukemie (AML, ANLL) en acute lymfoblastische leukemie (ALL), 

Hodgkin-lymfoom (ziekte van Hodgkin) en niet -Hodgkin-lymfoom (soorten kanker die beginnen in een type witte 

bloedcellen dat normaal gesproken infecties bestrijdt). Vincristine wordt ook gebruikt in combinatie met andere 

chemotherapiemedicijnen voor de behandeling van Wilms-tumor (een type nierkanker dat bij kinderen voorkomt), 

neuroblastoom (een kanker die begint in zenuwcellen en vooral bij kinderen voorkomt) en rabdomyosarcoom (kanker die 

zich in spieren vormt). bij kinderen). Vincristine zit in een klasse van medicijnen die vinca-alkaloïden worden genoemd. Het 

werkt door de groei van kankercellen in uw lichaam te vertragen of te stoppen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Vincristine wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) die intraveneus (in een ader) moet worden geïnjecteerd door een arts of 

verpleegkundige in een medische instelling. Het wordt meestal eenmaal per week gegeven. 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.

Het kan zijn dat uw arts uw behandeling moet uitstellen of uw dosis moet wijzigen als u bepaalde 

bijwerkingen ervaart. Het is belangrijk dat u uw arts vertelt hoe u zich voelt tijdens uw behandeling met 

vincristine-injectie.
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Uw arts kan u vertellen dat u tijdens uw behandeling met vincristine-injectie een ontlastingverzachter of laxeermiddel moet nemen 

om constipatie te helpen voorkomen.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Vincristine wordt soms ook gebruikt voor de behandeling van bepaalde soorten hersentumoren, bepaalde soorten 

longkanker, multipel myeloom (een soort kanker van het beenmerg), chronische lymfatische leukemie (CLL; een soort 

kanker van de witte bloedcellen), Kaposi's sarcoom (een type kanker dat abnormaal weefsel veroorzaakt op verschillende 

delen van het lichaam) gerelateerd aan het verworven immunodeficiëntiesyndroom (aids), Ewings-sarcoom (een type 

kanker in botten of spieren) en trofoblastische tumoren tijdens de zwangerschap (een type tumor die zich vormt in de 

baarmoeder van een vrouw terwijl ze zwanger is). Vincristine wordt soms ook gebruikt voor de behandeling van 

trombotische trombocytopenische purpura (TPP; een bloedaandoening waarbij zich bloedstolsels vormen in kleine 

bloedvaten in het lichaam). 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.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u vincristine krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor vincristine, andere medicijnen of een van de bestanddelen 
van de vincristine-injectie. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines en 
voedingssupplementen u gebruikt of van plan bent te nemen. Vermeld zeker een van de volgende zaken: 
aprepitant (Emend); carbamazepine (Tegretol); bepaalde antischimmelmiddelen zoals itraconazol 
(Sporanox), ketoconazol (Nizoral), voriconazol (Vfend) en posaconazol (Noxafil); claritromycine (Biaxin, in 
Prevpac); darifenacine (Enablex); dexamethason (Decadron); fesoterodine (Toviaz); HIV-proteaseremmers 
waaronder atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, in Kaletra) en 
saquinavir (Invirase); nefazodon; oxybutynine (Ditropan, Ditropan XL, Oxytrol); fenobarbital; fenytoïne 
(Dilantin); rifabutine (Mycobutine); rifampicine (Rifadin, Rimactaan); rifapentine (Priftin); solifenacine 
(Vesicare); telithromycine (Ketek); trospium (Sanctura); of tolterodine (Detrol, Detrol LA). Uw arts moet 
mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel uw arts welke kruidenproducten u gebruikt, vooral sint-janskruid.

vertel het uw arts als u een aandoening heeft of ooit heeft gehad die uw zenuwen aantast. Uw arts wil misschien 
niet dat u een vincristine-injectie krijgt.

vertel het uw arts als u radiotherapie (röntgentherapie) krijgt of ooit heeft gehad, als u een infectie heeft of als u 
een long- of leverziekte heeft of ooit heeft gehad.

u moet weten dat vincristine de normale menstruatiecyclus (periode) bij vrouwen kan verstoren en de 
spermaproductie bij mannen tijdelijk of permanent kan stoppen. 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 vincristine-injectie krijgt. Als u zwanger wordt terwijl u een vincristine-injectie krijgt, neem dan 
contact op met uw arts. Vincristine kan de foetus schaden.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?
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Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

misselijkheid

braken

zweren in de mond en keel

verlies van eetlust of gewicht

buikpijn

diarree

hoofdpijn

haaruitval

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart of de symptomen die worden 

vermeld in het gedeelte BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of vraag 

een medische noodbehandeling:

netelroos

uitslag

jeuk

moeite met ademhalen of slikken

constipatie

meer of minder plassen

zwelling van het gezicht, armen, handen, voeten, enkels of onderbenen

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

ongewone vermoeidheid of zwakte

pijn, gevoelloosheid, branderig gevoel of tintelingen in de handen of voeten

moeite met lopen of onvast lopen

spier- of gewrichtspijn

plotselinge veranderingen in het gezichtsvermogen, waaronder verlies van gezichtsvermogen

gehoorverlies

duizeligheid

verlies van het vermogen om spieren te bewegen en een deel van het lichaam te voelen

heesheid of verlies van het vermogen om luid te spreken
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toevallen

kaakpijn

koorts, keelpijn, koude rillingen of andere tekenen van infectie

Vincristine kan het risico verhogen dat u andere vormen van kanker krijgt. Praat met uw arts over de risico's van het 

ontvangen van een vincristine-injectie.

Vincristine 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, 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:

toevallen

ernstige constipatie

buikpijn

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

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 vincristine te controleren.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept 
(zelfzorg) 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

Oncovin®ik

Vincasar®PFS
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Vincrex®ik

andere namen

Leurocristinesulfaat

LCR

videorecorder

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