
PATIËNT INFORMATIE
VERZENIO®(ver-ZEN-ee-oh)

(abemacilib)
tabletten

Wat is de belangrijkste informatie die ik over VERZENIO moet weten? VERZENIO 

kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder:

• Diarree. Diarree komt vaak voor bij behandeling met VERZENIO en kan soms ernstig zijn. Diarree kan ervoor zorgen dat u uitdroging of een 
infectie krijgt. De meest voorkomende tijd om diarree te ontwikkelen is tijdens de eerste maand van de behandeling met VERZENIO. Als u 
diarree krijgt tijdens de behandeling met VERZENIO, kan uw zorgverlener u vertellen tijdelijk te stoppen met het gebruik van VERZENIO, uw 
behandeling stop te zetten of uw dosis te verlagen.

– Als u losse ontlasting heeft,begin met het innemen van een geneesmiddel tegen diarree (zoals loperamide), drink meer vocht en 
vertel het uw zorgverlener meteen.

• Laag aantal witte bloedcellen (neutropenie).Lage aantallen witte bloedcellen komen vaak voor tijdens de behandeling met VERZENIO en 
kunnen ernstige infecties veroorzaken die tot de dood kunnen leiden. Uw zorgverlener moet uw aantal witte bloedcellen vóór en tijdens de 
behandeling controleren. Als u tijdens de behandeling met VERZENIO een laag aantal witte bloedcellen ontwikkelt, kan uw zorgverlener u 
vertellen tijdelijk te stoppen met het gebruik van VERZENIO, uw dosis te verlagen of te wachten voordat u met uw volgende 
behandelingsmaand begint.Vertel het uw zorgverlener meteen als u tekenen en symptomen heeft van een laag aantal witte 
bloedcellen of infecties, zoals koorts en koude rillingen.

• Long problemen.VERZENIO kan tijdens de behandeling ernstige of levensbedreigende longontsteking veroorzaken die tot de 
dood kan leiden. Als u longproblemen krijgt tijdens de behandeling met VERZENIO, kan uw zorgverlener u vertellen tijdelijk te 
stoppen met het gebruik van VERZENIO, uw dosis te verlagen of uw behandeling te stoppen. Vertel het uw zorgverlener meteen als 
u nieuwe of verergerende symptomen heeft, waaronder:
– moeite met ademhalen of kortademigheid
– hoesten met of zonder slijm
– pijn op de borst

• Lever problemen.VERZENIO kan ernstige leverproblemen veroorzaken. Uw zorgverlener moet vóór en tijdens de behandeling met 
VERZENIO bloedonderzoek doen om uw lever te controleren. Als u tijdens de behandeling met VERZENIO leverproblemen krijgt, kan 
uw zorgverlener uw dosis verlagen of uw behandeling stopzetten. Vertel het uw zorgverlener meteen als u een van de volgende 
tekenen en symptomen van leverproblemen heeft:

– erg moe voelen
– pijn rechtsboven in uw maagstreek (buik)

- verlies van eetlust
– gemakkelijker bloeden of blauwe plekken krijgen dan normaal

• Bloedstolsels in uw aderen, of in de slagaders van uw longen.VERZENIO kan ernstige bloedstolsels veroorzaken die tot de dood hebben 
geleid. Als u tijdens de behandeling met VERZENIO bloedstolsels krijgt, kan uw zorgverlener u vertellen tijdelijk te stoppen met het gebruik 
van VERZENIO. Vertel het uw zorgverlener meteen als u een van de volgende tekenen en symptomen van een bloedstolsel krijgt:

– pijn of zwelling in uw armen of benen
– kortademigheid
– pijn op de borst

- snel ademhalen
– snelle hartslag

Zie “Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van VERZENIO?” voor meer informatie over bijwerkingen.
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Wat is VERZENIO?

VERZENIO is een receptgeneesmiddel dat wordt gebruikt:

• in combinatie met endocriene therapie (tamoxifen of een aromataseremmer) voor de behandeling van volwassenen met 
hormoonreceptor (HR)-positieve, humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2)-negatieve, klierpositieve, vroege borstkanker 
met een hoog risico om terug zoals bepaald door uw zorgverlener.

• in combinatie met een aromataseremmer als eerste endocriene therapie voor de behandeling van vrouwen na de menopauze 
(postmenopauzaal) en mannen met hormoonreceptor (HR)-positieve, humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2)-negatieve 
borst kanker die is verergerd of die zich heeft verspreid naar andere delen van het lichaam (gemetastaseerd).

• in combinatie met fulvestrant voor de behandeling van volwassenen met hormoonreceptor (HR)-positieve, humane epidermale 
groeifactor receptor 2 (HER2)-negatieve borstkanker die is verergerd of uitgezaaid naar andere delen van het lichaam 
(gemetastaseerd) en bij wie de ziekte is verergerd na endocriene therapie.

- alleen voor de behandeling van volwassenen met HR-positieve, HER2-negatieve borstkanker die is verergerd of die zich heeft verspreid naar 
andere delen van het lichaam (gemetastaseerd) en bij wie de ziekte is verergerd na endocriene therapie en eerdere chemotherapie.

Als VERZENIO wordt gebruikt in combinatie met fulvestrant, tamoxifen of een aromataseremmer, lees dan ook de 
patiënteninformatie van het voorgeschreven product. Vraag uw zorgverlener als u het niet zeker weet.
Het is niet bekend of VERZENIO veilig en effectief is bij kinderen.

Voordat u VERZENIO inneemt, moet u uw zorgverlener op de hoogte stellen van al uw medische aandoeningen, ook als u:

• koorts, koude rillingen of andere tekenen van een infectie heeft.

• een voorgeschiedenis heeft van bloedstolsels in uw aderen.

• long- of ademhalingsproblemen heeft.

• lever- of nierproblemen heeft.
• zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. VERZENIO kan uw ongeboren baby schaden.

Vrouwen die zwanger kunnen worden:

– Uw zorgverlener zal een zwangerschapstest doen voordat u begint met de behandeling met VERZENIO.
– U dient effectieve anticonceptie (anticonceptie) te gebruiken tijdens de behandeling met VERZENIO en gedurende 3 weken na de 

laatste dosis VERZENIO.

– Vertel het uw zorgverlener meteen als u zwanger wordt of denkt zwanger te zijn tijdens de behandeling met 
VERZENIO.

• borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven. Het is niet bekend of VERZENIO in uw moedermelk terechtkomt. Geef geen borstvoeding 
tijdens de behandeling met VERZENIO en gedurende ten minste 3 weken na de laatste dosis VERZENIO.

Vertel uw zorgverlener over alle medicijnen die u gebruikt,inclusief recept- en vrij verkrijgbare medicijnen, vitamines en kruidensupplementen. 
VERZENIO kan de manier waarop andere geneesmiddelen werken beïnvloeden, en andere geneesmiddelen kunnen de werking van VERZENIO 
beïnvloeden en ernstige bijwerkingen veroorzaken.

Vertel het vooral aan uw zorgverlener als u een geneesmiddel gebruikt dat ketoconazol bevat.
Weet welke medicijnen u gebruikt. Houd er een lijst van bij om uw zorgverlener of apotheker te laten zien wanneer u een nieuw geneesmiddel krijgt.

Hoe moet ik VERZENIO gebruiken?

• Neem VERZENIO precies in zoals uw zorgverlener u dat vertelt.
• Uw zorgverlener kan uw dosis indien nodig wijzigen. Stop niet met het innemen van VERZENIO of verander de dosis niet zonder met 

uw zorgverlener te overleggen.
• VERZENIO kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

• Slik VERZENIO-tabletten heel door. De tabletten niet kauwen, pletten of splitsen voordat u ze doorslikt. Gebruik VERZENIO-tabletten niet als 
ze gebroken, gebarsten of beschadigd zijn.

• Neem uw doses VERZENIO elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in.
• Als u overgeeft of een dosis VERZENIO overslaat, neem dan uw volgende dosis op uw normale tijdstip. Neem geen 2 doses VERZENIO 

tegelijk om de vergeten dosis in te halen.



Wat moet ik vermijden tijdens de behandeling met VERZENIO?

• Vermijd het gebruik van ketoconazol tijdens de behandeling met VERZENIO. Vertel het uw zorgverlener als u een geneesmiddel gebruikt dat 
ketoconazol bevat.

• Vermijd grapefruit en producten die grapefruit bevatten tijdens de behandeling met VERZENIO. Grapefruit kan de hoeveelheid 
VERZENIO in uw bloed verhogen.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van VERZENIO? VERZENIO 

kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder:

• Zien“Wat is de belangrijkste informatie die ik over VERZENIO moet weten?”

De meest voorkomende bijwerkingen van VERZENIO zijn:

• misselijkheid
• infecties
• laag aantal rode bloedcellen (bloedarmoede)
• verminderde eetlust
• hoofdpijn
• dunner wordend haar of haaruitval (alopecia)

VERZENIO kan vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken bij mannen. Dit kan van invloed zijn op uw vermogen om een   kind te verwekken. Praat met uw 
zorgverlener als u zich hier zorgen over maakt.

Dit zijn niet alle mogelijke bijwerkingen van VERZENIO. Vraag uw zorgverlener of apotheker om meer informatie. Bel uw 
zorgverlener voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-FDA-1088.

• buikpijn
• vermoeidheid
• laag aantal witte bloedcellen (leukopenie)
• braken
• laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)

Hoe moet ik VERZENIO bewaren?

• Bewaar VERZENIO bij kamertemperatuur tussen 20 °C en 25 °C (68 °F tot 77 °F). Houd 
VERZENIO en alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
Algemene informatie over het veilige en effectieve gebruik van VERZENIO.
Geneesmiddelen worden soms voorgeschreven voor andere doeleinden dan vermeld in een patiëntenbijsluiter. Gebruik VERZENIO 
niet voor een aandoening waarvoor het niet is voorgeschreven. Geef VERZENIO niet aan andere mensen, ook niet als zij dezelfde 
symptomen hebben als u. Het kan hen schaden. U kunt uw apotheker of zorgverlener om meer informatie vragen over VERZENIO die 
is geschreven voor gezondheidswerkers.

Wat zijn de ingrediënten in VERZENIO?

Actief ingrediënt:abemaciclib
Inactieve ingredienten:microkristallijne cellulose 102, microkristallijne cellulose 101, lactosemonohydraat, 
croscarmellosenatrium, natriumstearylfumaraat, siliciumdioxide.
Ingrediënten kleurmengeling:polyvinylalcohol, titaniumdioxide, polyethyleenglycol, talk, geel ijzeroxide, rood ijzeroxide. Op de 
markt gebracht door: Lilly USA, LLC, Indianapolis, IN 46285, VS Copyright © 2017, 2021, Eli Lilly en Bedrijf. Alle rechten 
voorbehouden. VER-0004-PPI-20211012

Ga voor meer informatie naar www.verzenio.com of bel 1-800-545-5979.
Deze patiëntinformatie is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration. Herzien: oktober 2021


