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Temozolomide
uitgesproken als (te moe zoe' loe mide)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Temozolomide wordt gebruikt om bepaalde soorten hersentumoren te behandelen. Temozolomide zit in een klasse van medicijnen die 

alkylerende middelen worden genoemd. Het werkt door de groei van kankercellen in uw lichaam te vertragen of te stoppen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Temozolomide wordt geleverd als capsule om via de mond in te nemen. Het wordt meestal eenmaal per dag 's avonds voor 

het slapengaan ingenomen. Neem temozolomide capsules op een lege maag in met een glas water. Neem temozolomide 

elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. Voor sommige soorten hersentumoren wordt temozolomide dagelijks 

ingenomen gedurende 42-49 dagen. Daarna, na een pauze van 28 dagen, mag het 5 dagen achter elkaar eenmaal per dag 

worden ingenomen, gevolgd door een pauze van 23 dagen voordat de volgende doseringscyclus wordt herhaald. Voor de 

behandeling van andere soorten hersentumoren wordt temozolomide eenmaal per dag gedurende 5 dagen achter elkaar 

ingenomen, gevolgd door een pauze van 23 dagen voordat de volgende doseringscyclus wordt herhaald. Uw arts zal 

beslissen hoe vaak u de behandelingscycli moet herhalen. De duur van de behandeling hangt af van hoe goed uw lichaam 

erop reageert en het type kanker dat u heeft. Neem temozolomide precies zoals voorgeschreven.

Uw volledige dosis kan meer dan één type en kleur capsules bevatten en kan in meer dan één receptflesje 
zitten. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over 
elk onderdeel dat u niet begrijpt.

Temozolomide-capsules zijn er in verschillende sterktes. Het kan zijn dat uw arts wil dat u een combinatie 
van capsules inneemt om uw volledige dosis in te halen. Zorg ervoor dat u weet hoe elk type capsule 
eruitziet en hoeveel u van elke capsule moet nemen. Vraag uw arts of apotheker als u vragen heeft.

Als een van de capsules kapot is of lekt, raak deze dan niet met uw blote handen aan en zorg ervoor dat u het 

poeder uit de capsules niet inademt. U dient bij het hanteren van gebroken of geopende capsules rubberen of 

latex handschoenen te dragen, zodat uw huid niet in contact komt met het poeder. Als de inhoud van de capsule 

uw huid raakt, was het gebied dan meteen goed met water.

Slik de capsules heel door; niet legen, kauwen of pletten.
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U kunt overgeven nadat u de medicatie heeft ingenomen. Als dit gebeurt, laat het dan onmiddellijk aan uw arts weten. Neem 

op dezelfde dag geen nieuwe dosis temozolomide in.

Het kan zijn dat uw arts uw behandeling moet uitstellen of uw dosis temozolomide moet aanpassen, afhankelijk van uw 

reactie op de behandeling en eventuele bijwerkingen die u ervaart. Praat met uw arts over hoe u zich voelt tijdens uw 

behandeling. Stop niet met het innemen van temozolomide zonder met uw arts te overleggen.

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.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u temozolomide inneemt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor temozolomide, dacarbazine (DTIC-Dome), andere 
medicijnen of voor één van de bestanddelen van temozolomide-capsules. 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: carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Tegretol); co-trimoxazol (Bactrim, Septra); fenytoïne 
(Dilantin, Phenytek); steroïden zoals dexamethason (Decadron, Dexone), methylprednisolon (Medrol) en 
prednison (Deltasone); en valproïnezuur (Stavzor,   Depakene).

vertel het uw arts als u een nier- of leverziekte heeft of ooit heeft gehad.

u moet weten dat temozolomide de spermaproductie bij mannen kan verstoren. U moet er echter niet vanuit gaan dat 
u iemand anders niet zwanger kunt maken. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, 
of als u van plan bent een kind te verwekken. U of uw partner mag niet zwanger worden terwijl u temozolomide 
gebruikt. Gebruik een betrouwbare anticonceptiemethode om zwangerschap te voorkomen. Als u zwanger wordt 
terwijl u temozolomide gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Temozolomide kan de foetus schaden.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. U mag geen borstvoeding geven terwijl u 
temozolomide gebruikt.

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?

Bespreek met uw arts wat u moet doen als u een dosis temozolomide overslaat. Neem geen dubbele dosis om een   

vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

braken

diarree

constipatie

verlies van eetlust

zweren in de mond en keel

hoofdpijn

bleke huid

gebrek aan energie

verlies van evenwicht of coördinatie

flauwvallen

duizeligheid

haaruitval

slapeloosheid

geheugenproblemen

veranderingen in het gezichtsvermogen

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

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

rode of zwarte, teerachtige ontlasting

roze, rode of donkerbruine urine

bloed ophoesten of overgeven of materiaal dat op koffiedik lijkt

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

ongewone vermoeidheid of zwakte

uitslag

niet in staat om één kant van het lichaam te bewegen

kortademigheid

toevallen

geel worden van de huid of ogen

pijn in de rechterbovenhoek van de maag

verminderd plassen
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Temozolomide kan het risico verhogen dat u andere vormen van kanker krijgt. Praat met uw arts over de risico's van 

het gebruik van temozolomide.

Temozolomide 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).

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:

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

rode of zwarte, teerachtige ontlasting

roze, rode of donkerbruine urine

bloed ophoesten of overgeven of materiaal dat op koffiedik lijkt

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

wat moet ik nog meer weten?
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Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal voor, tijdens en na uw behandeling laboratoriumtests 

bestellen om de reactie van uw lichaam op temozolomide te controleren en om te zien of uw bloedcellen door dit 

geneesmiddel worden beïnvloed.

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.

randnamen

Temodar®
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