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Sargramostim
uitgesproken als (sar gram' oh stim)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Sargramostin wordt gebruikt om de kans op infectie te verkleinen bij mensen met acute myeloïde leukemie (AML; 
een vorm van kanker van de witte bloedcellen) en die chemotherapie krijgen die het aantal neutrofielen (een type 
bloedcellen dat nodig is om infectie). Sargramostin wordt ook gebruikt bij mensen die een 
bloedstamceltransplantatie ondergaan, bij mensen die een beenmergtransplantatie ondergaan en om het bloed voor 
te bereiden op leukaferese (een behandeling waarbij bepaalde bloedcellen uit het lichaam worden verwijderd en 
daarna weer in het lichaam worden chemotherapie). Sargramostim wordt ook gebruikt bij mensen die niet hebben 
gereageerd na een bloedmergtransplantatie. Sargramostin zit in een klasse van medicijnen die koloniestimulerende 
factoren worden genoemd. Het werkt door het lichaam te helpen meer neutrofielen en bepaalde andere bloedcellen 
aan te maken.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Sargramostim wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) of een poeder dat met vloeistof moet worden gemengd om subcutaan (onder 

de huid) of intraveneus (in een ader) te injecteren. Het wordt eenmaal per dag toegediend (langzaam geïnjecteerd) gedurende een 

periode van 2 tot 24 uur. Het kan ook eenmaal daags subcutaan worden geïnjecteerd. De duur van uw behandeling hangt af van de 

aandoening die u heeft en hoe goed uw lichaam op de medicatie reageert.

Als u sargramostim gebruikt om het risico op infectie tijdens chemotherapie te verminderen, krijgt u de 
medicatie ten minste 4 dagen nadat u uw laatste dosis van elke chemotherapiecyclus heeft gekregen. U blijft 
de medicatie elke dag krijgen totdat uw bloedcelaantallen weer normaal zijn of gedurende maximaal 6 weken. 
Als u sargramostim gebruikt om uw bloed voor te bereiden op leukaferese, krijgt u de medicatie eenmaal 
daags tot de laatste leukaferese. Als u sargramostim gebruikt omdat u een bloedstamceltransplantatie 
ondergaat, zult u de medicatie krijgen vanaf de dag van de bloedceltransplantatie en gedurende ten minste 3 
dagen. Als u sargramostim gebruikt om het risico op infectie tijdens een beenmergtransplantatie te 
verminderen, u krijgt de medicatie ten minste 24 uur nadat u chemotherapie heeft gekregen en nogmaals 2 tot 
4 uur nadat het beenmerg is toegediend. Als u sargramostim gebruikt omdat u niet reageert op een 
beenmergtransplantatie, krijgt u de medicatie 14 dagen lang eenmaal per dag. Stop niet met het gebruik van 
sargramostim zonder met uw arts te overleggen.

Sargramostim kan aan u worden gegeven door een verpleegkundige of andere zorgverlener, of u kunt worden verteld 

dat u de medicatie thuis moet injecteren. Als u sargramostim gaat injecteren, injecteer de medicatie dan elke dag op 

ongeveer hetzelfde tijdstip. Volg de aanwijzingen op uw receptlabel zorgvuldig op en vraag uw arts of
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apotheker om elk onderdeel dat u niet begrijpt uit te leggen. Gebruik sargramostim precies zoals aangegeven. 

Gebruik het niet meer of minder of vaker dan uw arts heeft voorgeschreven.

Als u zelf sargramostim gaat injecteren, zal een zorgverlener u laten zien hoe u de medicatie moet injecteren. Zorg 
ervoor dat u deze aanwijzingen begrijpt. Vraag uw zorgverlener als u vragen heeft over waar op uw lichaam u 
sargramostim moet injecteren, hoe u de injectie moet geven, welk type spuit u moet gebruiken of hoe u gebruikte 
naalden en spuiten moet weggooien nadat u de medicatie heeft geïnjecteerd.

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

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Sargramostim wordt soms ook gebruikt voor de behandeling van bepaalde vormen van myelodysplastisch syndroom 
(een groep aandoeningen waarbij het beenmerg misvormde bloedcellen aanmaakt en niet genoeg gezonde 
bloedcellen aanmaakt) en aplastische anemie (een aandoening waarbij het beenmerg niet voldoende nieuwe 
bloedcellen produceren). Sargramostim wordt soms ook gebruikt om de kans op infectie te verkleinen bij mensen 
met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv). 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 sargramostim-injectie gebruikt,

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

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Vermeld zeker 
betamethason (Celestone), dexamethason (Decadron), lithium (Lithobid), methylprednisolon (Medrol) en 
prednison. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op 
bijwerkingen.

vertel het uw arts als u wordt behandeld of ooit is behandeld met bestralingstherapie of als u kanker heeft of ooit 
heeft gehad, oedeem (zwelling van maag, voeten, enkels of onderbenen), elke vorm van hartaandoening, 
hartfalen , een onregelmatige hartslag, long-, nier- of leverziekte.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u 
sargramostim gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

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

u moet weten dat sargramostim het risico op infectie vermindert, maar niet alle infecties voorkomt die zich 
tijdens of na chemotherapie kunnen ontwikkelen. Bel onmiddellijk uw arts als u tekenen van infectie ontwikkelt, 
zoals koorts, koude rillingen, keelpijn of aanhoudende hoest en congestie.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.
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wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

roodheid, zwelling, blauwe plekken, jeuk of een knobbel in het gebied waar de medicatie is geïnjecteerd

bot-, gewrichts- of spierpijn

hoofdpijn

misselijkheid

braken

diarree

buikpijn

zweertjes in de mond

verlies van eetlust

haaruitval

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

kortademigheid of snelle ademhaling

moeite met ademhalen

piepende ademhaling

duizeligheid

zweten

netelroos

uitslag

jeuk

zwelling rond de mond, gezicht, ogen, maag, voeten, enkels of onderbenen

plotselinge gewichtstoename

pijn op de borst

snelle of onregelmatige hartslag

flauwvallen

ongebruikelijke blauwe plekken of paarse markeringen onder de huid

ongebruikelijke bloeding

neusbloedingen

ongewone vermoeidheid of zwakte

verminderd plassen
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Sargramostim 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, uit de buurt van zonlicht, gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar 

sargramostim in de koelkast. Sargramostim niet invriezen of schudden. Geopende injectieflacons met sargramostim kunnen maximaal 20 

dagen in de koelkast worden bewaard. Gooi geopende injectieflacons na 20 dagen weg.

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.

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]

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 de volgende zijn:

kortademigheid

ongewone vermoeidheid of zwakte

koorts

snelle of onregelmatige hartslag

misselijkheid

hoofdpijn

uitslag

wat moet ik nog meer weten?
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Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie van 

uw lichaam op sargramostim te controleren.

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.

randnamen

leukine®

andere namen

Granulocyt-macrofaag koloniestimulerende factor

GM-CSF
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