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Trabectedine-injectie
uitgesproken als (tra bek' te din)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Trabectedine-injectie wordt gebruikt voor de behandeling van liposarcoom (een kanker die begint in vetcellen) of leiomyosarcoom 

(een kanker die begint in glad spierweefsel) die is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam en niet operatief kan worden 

behandeld bij mensen die al zijn behandeld met bepaalde chemotherapie medicijnen. Trabectedine 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?

Trabectedin-injectie wordt geleverd als een poeder dat moet worden gemengd met vloeistof en gedurende 24 uur intraveneus (in een 

ader) moet worden geïnjecteerd door een arts of verpleegkundige in een medische instelling. Het wordt gewoonlijk eenmaal per 3 weken 

gegeven zolang uw arts u een behandeling aanbeveelt.

Uw arts kan uw behandeling met trabectedine-injectie uitstellen of stoppen, afhankelijk van uw reactie op de 
medicatie en eventuele bijwerkingen die u ervaart. Praat met uw arts over hoe u zich voelt tijdens uw 
behandeling.

Uw arts zal u waarschijnlijk een medicijn voorschrijven dat u moet innemen voordat u elke dosis trabectedine 

krijgt om bijwerkingen te helpen voorkomen.

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 trabectedine-injectie krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor trabectedine-injectie, andere medicijnen of een van de 
bestanddelen van trabectedine-injectie. 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: bepaalde antischimmelmiddelen zoals itraconazol (Onmel, Sporanox), ketoconazol (Nizoral),
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posaconazol (Noxafil) en voriconazol (Vfend); boceprevir (Victrelis); claritromycine (Biaxin, in Prevpac); 
conivaptan (Vaprisol); bepaalde medicijnen voor HIV, waaronder indinavir (Crixivan), lopinavir (in Kaletra), 
nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, in Kaletra, in Technivie, anderen) en saquinavir (Invirase); nefazodon; 
fenobarbital; rifampicine (Rifadin, Rimactane, in Rifamate, in Rifater); telaprevir (Incivek; niet langer 
beschikbaar in de VS); en telithromycine (Ketek). Uw arts moet mogelijk de dosering of timing van uw 
medicijnen wijzigen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere medicijnen kunnen ook een 
wisselwerking hebben met trabectedine, 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 een lever- of nierziekte heeft of ooit heeft gehad.

u moet weten dat een injectie met trabectedine onvruchtbaarheid kan veroorzaken (moeite om zwanger te worden); u mag er echter 

niet vanuit gaan dat u niet zwanger kunt worden. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Als u een 

vrouw bent, moet u anticonceptie gebruiken om zwangerschap te voorkomen tijdens uw behandeling met trabectedine en gedurende 

ten minste 2 maanden nadat u bent gestopt met het gebruik van de medicatie. Als u een man bent, moeten u en uw vrouwelijke 

partner anticonceptie gebruiken tijdens uw behandeling met trabectedine en gedurende 5 maanden doorgaan nadat u bent gestopt 

met het ontvangen van de trabectedine-injectie. Als u zwanger wordt terwijl u trabectedine-injectie gebruikt, neem dan contact op met 

uw arts. Trabectedine-injectie kan de foetus schaden en het risico op zwangerschapsverlies vergroten.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. Geef geen borstvoeding terwijl u een trabectedine-injectie 
krijgt.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Eet geen grapefruit of drink geen grapefruitsap terwijl u dit medicijn krijgt.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

vermoeidheid

hoofdpijn

gewrichtspijn

constipatie

diarree

verminderde eetlust

moeite met slapen of in slaap vallen

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

roodheid, zwelling, jeuk en ongemak of lekkage op de injectieplaats

zwelling van het gezicht

moeite met ademhalen

beklemming op de borst
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piepende ademhaling

uitslag

ernstige duizeligheid of licht gevoel in het hoofd

koorts

ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen

bleekheid

geel worden van huid en ogen

pijn in het gebied van de bovenbuik

misselijkheid

braken

moeite met concentreren

verwardheid

pijn op de borst

kortademigheid

zwelling van uw benen, enkels of voeten

spierpijn of zwakte

Trabectedine-injectie 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).

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 bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie van 

uw lichaam op trabectedine te controleren.

Stel uw apotheker al uw vragen over injectie met trabectedine.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-voorgeschreven medicijnen (zonder recept 

verkrijgbaar) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen.
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supplementen. 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

Yondelis®
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