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Tamoxifen
uitgesproken als (ta mox' i fen)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Tamoxifen kan kanker van de baarmoeder (baarmoeder), beroertes en bloedstolsels in de longen veroorzaken. 

Deze aandoeningen kunnen ernstig of fataal zijn. Vertel het uw arts als u ooit een bloedstolsel in de longen of 

benen, een beroerte of een hartaanval heeft gehad. Vertel het uw arts ook als u rookt, als u hoge bloeddruk of 

diabetes heeft, als u tijdens uw wakkere uren beperkt kunt bewegen of als u anticoagulantia 

('bloedverdunners') zoals warfarine (Coumadin) gebruikt. Als u een van de volgende symptomen ervaart tijdens 

of na uw behandeling, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: abnormale vaginale bloedingen; 

onregelmatige menstruatie; veranderingen in vaginale afscheiding, vooral als de afscheiding bloederig, bruin 

of roestig wordt; pijn of druk in het bekken (de maagstreek onder de navel); zwelling of gevoeligheid van de 

benen; pijn op de borst; kortademigheid; bloed ophoesten; plotselinge zwakte, tintelingen of gevoelloosheid in 

uw gezicht, arm of been, vooral aan één kant van uw lichaam; plotselinge verwarring; moeite met spreken of 

begrijpen; plotselinge moeite met zien in één of beide ogen; plotselinge moeite met lopen; duizeligheid; verlies 

van evenwicht of coördinatie; of plotselinge ernstige hoofdpijn.

Houd alle afspraken met uw arts. U zult regelmatig gynaecologische onderzoeken (onderzoeken van de 

vrouwelijke organen) moeten ondergaan om vroege tekenen van baarmoederkanker te vinden.

Als u overweegt tamoxifen te gebruiken om de kans op het ontwikkelen van borstkanker te verkleinen, moet u met 

uw arts praten over de risico's en voordelen van deze behandeling. U en uw arts zullen beslissen of het mogelijke 

voordeel van een behandeling met tamoxifen opweegt tegen de risico's van het innemen van de medicatie. Als u 

tamoxifen moet gebruiken om borstkanker te behandelen, wegen de voordelen van tamoxifen op tegen de risico's.

Uw arts of apotheker zal u het patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven wanneer 
u begint met de behandeling met tamoxifen en elke keer dat u uw recept bijvult. Lees de informatie 
aandachtig door en vraag uw arts of apotheker om advies als u vragen heeft. U kunt ook de website 
van de Food and Drug Administration (FDA) bezoeken
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) of de website van de fabrikant om de Medicatiegids te verkrijgen.
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hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Tamoxifen wordt gebruikt voor de behandeling van borstkanker die is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam bij mannen 

en vrouwen. Het wordt gebruikt voor de behandeling van vroege borstkanker bij vrouwen die al zijn behandeld met chirurgie, 

bestraling en/of chemotherapie. Het wordt gebruikt om het risico op het ontwikkelen van een ernstiger type borstkanker te 

verminderen bij vrouwen die ductaal carcinoom in situ hebben gehad (DCIS; een type borstkanker dat zich niet uitzaait buiten het 

melkkanaal waar het ontstaat) en die behandeld met chirurgie en bestraling. Het wordt gebruikt om het risico op borstkanker te 

verminderen bij vrouwen met een hoog risico op de ziekte vanwege hun leeftijd, persoonlijke medische geschiedenis en medische 

familiegeschiedenis.

Tamoxifen zit in een klasse van medicijnen die bekend staat als anti-oestrogenen. Het blokkeert de activiteit van oestrogeen (een 

vrouwelijk hormoon) in de borst. Dit kan de groei stoppen van sommige borsttumoren die oestrogeen nodig hebben om te groeien.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Tamoxifen wordt geleverd als een tablet om via de mond in te nemen. Tamoxifen wordt meestal één of twee keer per dag 

ingenomen, met of zonder voedsel. Neem tamoxifen elke dag op ongeveer dezelfde tijd(en) in. Volg de aanwijzingen op uw 

receptlabel zorgvuldig op en vraag uw arts of apotheker om uitleg over alles wat u niet begrijpt. Neem tamoxifen precies 

zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Slik tamoxifen-tabletten heel door; niet splitsen, kauwen of verpletteren. Slik de tabletten door met water of een andere 

niet-alcoholische drank.

Als u tamoxifen gebruikt om borstkanker te voorkomen, zult u het waarschijnlijk vijf jaar gebruiken. Als u tamoxifen 

gebruikt om borstkanker te behandelen, zal uw arts beslissen hoe lang uw behandeling duurt. Stop niet met het innemen 

van tamoxifen zonder met uw arts te overleggen.

Als u bent vergeten een dosis tamoxifen in te nemen, neem dan de vergeten dosis in zodra u eraan denkt en neem uw 

volgende dosis zoals gewoonlijk. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder 

met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Tamoxifen wordt soms ook gebruikt om de eisprong (eierproductie) te induceren bij vrouwen die geen eicellen produceren maar 

wel zwanger willen worden. Tamoxifen wordt soms ook gebruikt voor de behandeling van het McCune-Albright-syndroom (MAS; 

een aandoening die bij kinderen botziekte, vroege seksuele ontwikkeling en donkergekleurde vlekken op de huid kan 

veroorzaken). Praat met uw arts over de mogelijke 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 tamoxifen inneemt,
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vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor tamoxifen of voor andere medicijnen.

vertel uw arts en apotheker welke 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: aminoglutethimide (Cytadren); anastrozol (Arimidex), bromocriptine (Parlodel); 
kanker chemotherapie medicatie zoals cyclofosfamide (Cytoxan, Neosar) letrozol (Femara); 
medroxyprogesteron (Depo-Provera, Provera, in Prempro); fenobarbital; en rifampicine (Rifadin, 
Rimactane). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren 
op bijwerkingen.

in aanvulling op de voorwaarden vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWING, vertel het uw arts als u een hoog 
cholesterolgehalte in uw bloed heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. U mag niet van plan zijn zwanger te worden 
tijdens het gebruik van tamoxifen of gedurende 2 maanden na uw behandeling. Uw arts kan een zwangerschapstest 
uitvoeren of u vertellen dat u met de behandeling moet beginnen tijdens uw menstruatie om er zeker van te zijn dat u 
niet zwanger bent wanneer u begint met het innemen van tamoxifen. U moet een betrouwbare niet-hormonale 
anticonceptiemethode gebruiken om zwangerschap te voorkomen terwijl u tamoxifen gebruikt en gedurende 2 
maanden na uw behandeling. Praat met uw arts over de soorten anticonceptie die voor u geschikt zijn en blijf 
anticonceptie gebruiken, zelfs als u tijdens uw behandeling geen regelmatige menstruatie heeft. Stop met het innemen 
van tamoxifen en bel onmiddellijk uw arts als u denkt dat u tijdens uw behandeling zwanger bent geworden. Tamoxifen 
kan de foetus schaden.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. U mag geen borstvoeding geven tijdens uw behandeling met 
tamoxifen.

vertel al uw artsen en andere zorgverleners dat u tamoxifen gebruikt.

u zult nog steeds moeten zoeken naar vroege tekenen van borstkanker, aangezien het mogelijk is om 
borstkanker te krijgen, zelfs tijdens de behandeling met tamoxifen. Praat met uw arts over hoe vaak u uw 
borsten zelf moet onderzoeken, laat een arts uw borsten onderzoeken en maak mammogrammen 
(röntgenonderzoek van de borsten). Bel onmiddellijk uw arts als u een nieuwe knobbel in uw borst vindt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan 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?

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

verhoogde bot- of tumorpijn

pijn of roodheid rond de tumorplaats

opvliegers

misselijkheid

overmatige vermoeidheid

duizeligheid

depressie
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hoofdpijn

dunner worden van haar

gewichtsverlies

buikkrampen

constipatie

verlies van seksueel verlangen of vermogen (bij mannen)

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van de volgende 

symptomen ervaart of de symptomen die worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

zichtproblemen

verlies van eetlust

geel worden van de huid of ogen

ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen

koorts

blaren

uitslag

zwelling van ogen, gezicht, lippen, tong, keel, handen, armen, voeten, enkels of onderbenen

dorst

spier zwakte

rusteloosheid

Tamoxifen kan het risico verhogen dat u andere vormen van kanker krijgt, waaronder leverkanker. Praat met uw 

arts over dit risico.

Tamoxifen kan het risico verhogen dat u cataract (troebeling van de lens in het oog) krijgt die mogelijk met een 

operatie moet worden behandeld. Praat met uw arts over dit risico.

Tamoxifen kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik van 

dit medicijn.

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar tamoxifen 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).

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 voor meer informatie over terugnameprogramma's in
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jouw 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 zijn:

oncontroleerbaar schudden van een deel van het lichaam

onvastheid

duizeligheid

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 tamoxifen te controleren.

Vertel uw arts en het laboratoriumpersoneel voordat u een laboratoriumtest laat uitvoeren dat u tamoxifen 
gebruikt.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Neem contact op met uw apotheker als u vragen heeft over 
het bijvullen van uw recept.

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

Nolvadex®

Soltamox®ik

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

Laatst herzien - 15/01/2018
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