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Ramucirumab-injectie
uitgesproken als (ra'' mue sir' ue mab)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Ramucirumab-injectie wordt alleen en in combinatie met een ander chemotherapiemedicijn gebruikt voor de behandeling van maagkanker of kanker in het 

gebied waar de maag de slokdarm raakt (de buis tussen de keel en de maag) wanneer deze aandoeningen niet verbeteren na behandeling met andere 

medicijnen. Ramucirumab wordt ook gebruikt in combinatie met docetaxel voor de behandeling van een bepaald type niet-kleincellige longkanker (NSCLC) dat 

is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam bij mensen die al zijn behandeld met andere chemotherapiemedicijnen en die niet zijn verbeterd of verergerd. 

Het wordt ook gebruikt in combinatie met erlotinib (Tarceva) voor een bepaald type NSCLC dat zich heeft verspreid naar andere delen van het lichaam. 

Ramucirumab wordt ook gebruikt in combinatie met andere chemotherapiemedicijnen voor de behandeling van kanker van de dikke darm (dikke darm) of het 

rectum die zich heeft verspreid naar andere delen van het lichaam bij mensen die al zijn behandeld met andere chemotherapiemedicijnen en die niet zijn 

verbeterd of verergerd. Ramucirumab wordt ook alleen gebruikt voor de behandeling van bepaalde mensen met hepatocellulair carcinoom (HCC; een type 

leverkanker) die al zijn behandeld met sorafenib (Nexafar). Ramucirumab zit in een klasse van medicijnen die monoklonale antilichamen worden genoemd. Het 

werkt door de groei van kankercellen te stoppen. een type leverkanker) die al met sorafenib (Nexafar) zijn behandeld. Ramucirumab zit in een klasse van 

medicijnen die monoklonale antilichamen worden genoemd. Het werkt door de groei van kankercellen te stoppen. een type leverkanker) die al met sorafenib 

(Nexafar) zijn behandeld. Ramucirumab zit in een klasse van medicijnen die monoklonale antilichamen worden genoemd. Het werkt door de groei van 

kankercellen te stoppen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Ramucirumab-injectie wordt geleverd als een vloeistof die gedurende 30 of 60 minuten door een arts of verpleegkundige in een 

ziekenhuis of medische instelling in een ader moet worden geïnjecteerd. Voor de behandeling van maagkanker, kanker van de 

dikke darm of het rectum, of HCC, wordt het gewoonlijk eenmaal per 2 weken gegeven. Voor de behandeling van NSCLC samen 

met erlotinib wordt ramucirumab gewoonlijk eenmaal per 2 weken gegeven. Voor de behandeling van NSCLC samen met 

docetaxel wordt ramucirumab gewoonlijk eenmaal per 3 weken gegeven. De duur van uw behandeling hangt af van hoe goed uw 

lichaam reageert op de medicatie en de bijwerkingen die u ervaart.

Het kan zijn dat uw arts uw behandeling moet onderbreken of stopzetten als u bepaalde bijwerkingen ervaart. Uw arts zal u 

andere medicijnen geven om bepaalde bijwerkingen te voorkomen of te behandelen voordat u elke dosis ramucirumab krijgt 

toegediend. Vertel het uw arts of verpleegkundige als u een van de volgende verschijnselen krijgt terwijl u ramucirumab krijgt: 

oncontroleerbaar trillen van een deel van het lichaam; rugpijn of spasmen; pijn en beklemming op de borst; rillingen; blozen; 

kortademigheid; piepende ademhaling pijn, branderigheid, gevoelloosheid, prikkeling of tintelingen in de handen of voeten of op 

de huid; ademhalingsproblemen; of een snelle hartslag.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

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 een ramucirumab-injectie krijgt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor ramucirumab of voor andere medicijnen of voor één van de 
bestanddelen van de ramucirumab-injectie. 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. Uw arts moet mogelijk de 
dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een hoge bloeddruk of een schildklier- of leverziekte heeft of ooit heeft gehad. Vertel het 
uw arts ook als u een wond heeft die nog niet is genezen, of als u tijdens de behandeling een wond krijgt die 
niet goed geneest.

u moet weten dat ramucirumab onvruchtbaarheid bij vrouwen kan veroorzaken (moeite om zwanger te worden); u mag er 
echter niet vanuit gaan dat u niet zwanger kunt worden. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te 
worden. U moet een zwangerschapstest ondergaan voordat u met de behandeling begint. U moet anticonceptie gebruiken 
om zwangerschap te voorkomen tijdens uw behandeling en gedurende ten minste 3 maanden na uw laatste behandeling. 
Praat met uw arts over anticonceptiemethoden die voor u werken. Als u zwanger wordt tijdens uw behandeling met 
ramucirumab-injectie, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Ramucirumab kan de foetus schaden.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. U mag geen borstvoeding geven tijdens uw behandeling met 
ramucirumab en gedurende 2 maanden na uw laatste dosis.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u 
ramucirumab-injectie krijgt. Uw arts kan u vertellen om gedurende de 28 dagen voor uw operatie geen 
ramucirumab-injectie te krijgen. U mag de behandeling met ramucirumab-injectie mogelijk pas hervatten als dit 
ten minste 14 dagen na uw operatie is en de wond genezen is.

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 een afspraak voor een injectie met ramucirumab niet kunt nakomen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

diarree

zweren in de mond of keel

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:

uitslag

plotselinge zwakte van een arm of been
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hangend aan één kant van het gezicht

moeite met spreken of begrijpen

verpletterende pijn op de borst of schouder

langzame of moeilijke spraak

pijn op de borst

kortademigheid

hoofdpijn

duizeligheid of flauwvallen

toevallen

verwardheid

verandering in gezichtsvermogen of verlies van gezichtsvermogen

extreme vermoeidheid

zwelling van het gezicht, ogen, maag, handen, voeten, enkels of onderbenen

onverklaarbare gewichtstoename

schuimige urine

keelpijn, koorts, koude rillingen, aanhoudende hoest en congestie, of andere tekenen van infectie

ophoesten of braken bloed of materiaal dat lijkt op koffiedik, ongebruikelijke bloedingen of blauwe plekken, roze, 
rode of donkerbruine urine, rode of teerachtige zwarte stoelgang of duizeligheid

diarree, braken, buikpijn, koorts of koude rillingen

Ramucirumab-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).

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Voor sommige aandoeningen kan uw arts een 
laboratoriumtest bestellen voordat u met uw behandeling begint om te zien of uw kanker kan worden behandeld 
met ramucirumab. Uw arts, onze arts zal uw bloeddruk controleren en uw urine regelmatig testen tijdens uw 
behandeling met ramucirumab.

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

Cyramza®
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