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Ribociclib
uitgesproken als (rogge'' boe sye' klib)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Ribociclib wordt gebruikt in combinatie met een ander medicijn voor de behandeling van een bepaald type 

hormoonreceptorpositieve (afhankelijk van hormonen zoals oestrogeen om te groeien) gevorderde borstkanker of die is 

uitgezaaid naar andere delen van het lichaam bij vrouwen die geen menopauze hebben doorgemaakt (verandering van leven 

(einde van de maandelijkse menstruatie) en bij mensen die de menopauze naderen of al hebben meegemaakt. Ribociclib wordt 

ook gebruikt in combinatie met fulvestrant (Faslodex) voor de behandeling van een bepaald type hormoonreceptorpositieve 

gevorderde borstkanker of die is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam als eerste behandeling of bij mensen die niet 

succesvol zijn behandeld met andere behandelingen. bij vrouwen die al een menopauze hebben doorgemaakt. Ribociclib zit in een 

klasse van medicijnen die kinaseremmers worden genoemd. Het werkt door de werking van een abnormaal eiwit te blokkeren dat 

kankercellen signaleert om zich te vermenigvuldigen. Dit helpt de verspreiding van kankercellen te vertragen of te stoppen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Ribociclib wordt geleverd als een tablet om via de mond in te nemen. Het wordt gewoonlijk eenmaal daags 's ochtends met of 

zonder voedsel ingenomen gedurende de eerste 21 dagen van een cyclus van 28 dagen. Neem ribociclib elke dag op ongeveer 

hetzelfde tijdstip in. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk 

onderdeel dat u niet begrijpt. Neem ribociclib precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker 

in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Slik de tabletten heel door; niet splitsen, kauwen of verpletteren. Neem geen tabletten die gebroken of fijngemaakt 

zijn.

Als u moet overgeven nadat u ribociclib heeft ingenomen, neem dan geen nieuwe dosis. Ga door met uw normale doseringsschema.

Uw arts kan uw dosis ribociclib verlagen of uw behandeling permanent of tijdelijk stopzetten. Dit hangt af 
van hoe goed de medicatie voor u werkt en de bijwerkingen die u ervaart. Vertel uw arts hoe u zich voelt 
tijdens uw behandeling met ribociclib.

Vraag uw apotheker of arts om een   kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

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 ribociclib inneemt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor ribociclib, voor andere medicijnen of voor één van de 
bestanddelen van ribociclib-tabletten. 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. Zorg ervoor dat u een 
van de volgende vermeldt: amiodaron (Nexterone, Pacerone); bepaalde antibiotica zoals claritromycine 
(Biaxin, in Prevpac), erytromycine (EES, Ery-tab, Eryped) en moxifloxacine (Avelox); bepaalde 
antischimmelmedicijnen zoals itraconazol (Onmel, Sporanox), ketoconazol (Nizoral), posaconazol (Noxafil) 
en voriconazol (Vfend); bepridil (niet langer beschikbaar in de VS); boceprevir (Victrelis, niet langer 
beschikbaar in de VS); chloroquine (Aralen); conivaptaan; ciclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); 
dihydro-ergotamine (DHE 45, Migranal); disopyramide (Norpace); ergotamine (Ergomar, in Cafergot, in 
Migergot); everolimus (Afinitor, Zortress); fentanyl (Abstral, Actiq, Fentora, Onsolis); halofantrine (Halfan; 
niet langer beschikbaar in de VS); haloperidol (Haldol); bepaalde medicijnen voor het humaan 
immunodeficiëntievirus (hiv), zoals efavirenz (Sustiva, in Atripla), indinavir (Crixivan), lopinavir (in Kaletra), 
nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, in Kaletra) en saquinavir (Invirase); bepaalde medicijnen voor 
aanvallen zoals carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Teril, anderen) en fenytoïne (Dilantin, Phenytek); 
methadon (Dolophine, Methadose); nefazodon; ondansetron (intraveneus); pimozide (Orap); procaïnamide; 
kinidine (in Nuedexta); rifampicine (Rimactane, Rifadin, in Rifamate, in Rifater); sirolimus (Rapamune); 
sotalol (Betapace, Sotylize); tacrolimus (Envarsus XR, Prograf) en tamoxifen (Soltamox). 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 ribociclib, dus vertel uw arts over alle 
medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen.

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

vertel het uw arts als u recent een hartaanval heeft gehad; of een trage hartslag heeft of ooit heeft gehad; een 
verlengd QT-interval (een zeldzaam hartprobleem dat een onregelmatige hartslag, flauwvallen of plotselinge 
dood kan veroorzaken); abnormale niveaus van kalium, calcium, fosfor of magnesium in uw bloed; hartfalen; of 
lever-, nier- of hartziekte.

vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. U moet een zwangerschapstest doen voordat u met 
de behandeling begint. Gebruik een betrouwbare anticonceptiemethode om zwangerschap te voorkomen tijdens uw 
behandeling en gedurende 3 weken na uw laatste dosis. Praat met uw arts over anticonceptiemethoden die voor u werken. Als 
u zwanger wordt terwijl u ribociclib gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Ribociclib kan de foetus schaden.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven. U mag geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van 

ribociclib en gedurende ten minste 3 weken na uw laatste dosis.

u moet weten dat dit medicijn de vruchtbaarheid bij mannen kan verminderen. Praat met uw arts over de risico's van het 
gebruik van ribociclib.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u ribociclib 
gebruikt.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Eet geen grapefruit of drink geen grapefruit tijdens het gebruik van dit medicijn.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?
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Sla 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?

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

diarree

constipatie

buikpijn

hoofdpijn

haaruitval

rugpijn

jeuk

zweertjes in de mond

zwelling van de handen, voeten, enkels of onderbenen

moeite met inslapen of doorslapen

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

koorts, keelpijn, koude rillingen of andere tekenen van infectie

uitslag

blaarvorming of vervelling van de huid

verbranding of blaarvorming van de lippen, ogen of mond

snelle, onregelmatige of bonzende hartslag

moeite met ademhalen of kortademigheid; hoesten met of zonder slijm; of pijn op de borst

duizeligheid

flauwvallen

geel worden van de huid of ogen

donkere of bruine (theekleurige) urine

vermoeidheid

verlies van eetlust

pijn in de rechterbovenhoek van de maag

misselijkheid

braken

gemakkelijker bloeden of blauwe plekken krijgen dan normaal
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Ribociclib 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 overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

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]

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.

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?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal voor en tijdens uw behandeling bepaalde 
laboratoriumtests bestellen om de reactie van uw lichaam op ribociclib te controleren. Uw arts kan voor en tijdens 
uw behandeling ook een elektrocardiogram (ECG; test die de elektrische activiteit in het hart meet) bestellen.

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.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617008.html 4/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


14/4/22, 14:53 Ribociclib: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

randnamen

Kisqali®

randnamen van combinatieproducten

Kisqali®Femera®(als een combinatieproduct dat letrazol en ribociclib bevat)
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