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Trastuzumab-injectie
uitgesproken als (tras too' zoo mab)

Merk op:

Trastuzumab-injectie, trastuzumab-anns-injectie, trastuzumab-dkst-injectie en trastuzumabqyyp-injectie 
zijn biologische medicijnen (medicijnen gemaakt van levende organismen). Biosimilar trastuzumab-anns-
injectie, trastuzumab-dkst-injectie en trastuzumab-qyyp-injectie lijken sterk op trastuzumab-injectie en 
werken op dezelfde manier als trastuzumab-injectie in het lichaam. Daarom zal de term trastuzumab-
injectieproducten worden gebruikt om deze medicijnen in deze discussie weer te geven.

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Trastuzumab-injectieproducten kunnen ernstige of levensbedreigende hartproblemen veroorzaken. 
Vertel het uw arts als u een hartaandoening heeft of ooit heeft gehad. Uw arts zal voor en tijdens uw 
behandeling tests bestellen om te zien of uw hart goed genoeg werkt om veilig een trastuzumab-
injectieproduct te krijgen. Vertel het uw arts en apotheker als u wordt behandeld met bestraling van uw 
borst of antracycline medicijnen voor kanker zoals daunorubicine (Daunoxome, Cerubidine), 
doxorubicine (Doxil), epirubicine (Ellence) en idarubicine (Idamycin). Als u een van de volgende 
symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: hoesten; kortademigheid; zwelling 
van de armen, handen, voeten, enkels of onderbenen; gewichtstoename (meer dan 5 pond [ongeveer 2,3 
kilogram] in 24 uur); duizeligheid; verlies van bewustzijn; of snel, onregelmatig,

Trastuzumab-injectieproducten kunnen ernstige of levensbedreigende reacties veroorzaken die kunnen 

optreden terwijl de medicatie wordt gegeven of tot 24 uur daarna. Trastuzumab-injectieproducten kunnen ook 

ernstige longschade veroorzaken. Vertel het uw arts als u een longziekte heeft of ooit heeft gehad of als u een 

tumor in uw longen heeft, vooral als u hierdoor moeite heeft met ademhalen. Uw arts zal u zorgvuldig in de 

gaten houden wanneer u een trastuzumab-injectieproduct krijgt, zodat uw behandeling kan worden 

onderbroken als u een ernstige reactie ervaart. Als u een van de volgende symptomen heeft, waarschuw dan 

onmiddellijk uw arts: koorts, koude rillingen, misselijkheid, braken, pijn, hoofdpijn, duizeligheid, zwakte, 

huiduitslag, netelroos, jeuk, keelverstrakking; of moeite met ademhalen of slikken.
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Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Trastuzumab-injectieproducten kunnen 

uw ongeboren baby schaden. U moet anticonceptie gebruiken om zwangerschap te voorkomen tijdens uw 

behandeling en gedurende 7 maanden na uw laatste dosis. Praat met uw arts over anticonceptiemethoden die 

voor u werken. Als u zwanger wordt tijdens uw behandeling met een trastuzumab-injectieproduct, neem dan 

onmiddellijk contact op met uw arts.

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde tests bestellen om de reactie 

van uw lichaam op een trastuzumab-injectieproduct te controleren.

Praat met uw arts over de risico's van het ontvangen van een trastuzumab-injectieproduct.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Trastuzumab-injectieproducten worden gebruikt in combinatie met andere medicijnen of nadat andere medicijnen zijn gebruikt 

om een   bepaald type borstkanker te behandelen dat zich heeft verspreid naar andere delen van het lichaam. Trastuzumab-

injectieproducten worden ook gebruikt tijdens en na de behandeling met andere medicijnen om de kans te verkleinen dat een 

bepaald type borstkanker terugkeert. Trastuzumab-injectieproducten worden ook gebruikt met andere medicijnen om 

bepaalde soorten maagkanker te behandelen die zich naar andere delen van het lichaam hebben verspreid. Trastuzumab zit in 

een klasse van geneesmiddelen die monoklonale antilichamen worden genoemd. Het werkt door de groei van kankercellen te 

stoppen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Trastuzumab-injectieproducten worden geleverd als een vloeistof of als een poeder dat moet worden gemengd met een vloeistof die door 

een arts of verpleegkundige in een ziekenhuis of medische instelling in een ader moet worden geïnjecteerd. Wanneer een trastuzumab-

injectieproduct wordt gebruikt voor de behandeling van uitgezaaide borstkanker, wordt dit gewoonlijk eenmaal per week gegeven. 

Wanneer een trastuzumab-injectieproduct wordt gebruikt om de terugkeer van borstkanker te voorkomen, wordt het gewoonlijk eenmaal 

per week toegediend tijdens de behandeling met andere chemotherapiemedicijnen, en daarna eenmaal per 3 weken nadat de 

behandeling met de andere medicijnen is voltooid gedurende maximaal 52 weken. Wanneer een trastuzumab-injectieproduct wordt 

gebruikt voor de behandeling van maagkanker, wordt dit gewoonlijk eenmaal per 3 weken gegeven. De duur van uw behandeling hangt 

af van hoe goed uw lichaam reageert op de medicatie en de bijwerkingen die u ervaart.

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 een trastuzumab-injectieproduct krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor trastuzumab, trastuzumab-anns, trastuzumabdkst, 
trastuzumab-qyyp medicijnen gemaakt van eierstokceleiwit van Chinese hamsters, andere medicijnen of 
benzylalcohol. Vraag uw apotheker of u niet zeker weet of een medicijn waarvoor u allergisch bent, is 
gemaakt van eierstokceleiwit van Chinese hamsters of benzylalcohol bevat.

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Uw arts moet mogelijk:
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verander de dosering van uw medicijnen of controleer u zorgvuldig op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een van de aandoeningen heeft of ooit heeft gehad die worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE 
WAARSCHUWING of een andere medische aandoening.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u een 
trastuzumab-injectieproduct krijgt.

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?

Bel onmiddellijk uw arts als u zich niet kunt houden aan een afspraak om een   dosis van een trastuzumab-

injectieproduct te krijgen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

diarree

constipatie

buikpijn

maagzuur

verlies van eetlust

rug-, bot-, gewrichts- of spierpijn

moeite met inslapen of doorslapen

opvliegers

gevoelloosheid, branderig gevoel of tintelingen in de armen, handen, voeten of benen

veranderingen in het uiterlijk van nagels

acne

depressie

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart of de symptomen die worden vermeld 

in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

keelpijn, koorts, koude rillingen, moeite met urineren, pijn bij het plassen en andere tekenen van infectie

neusbloedingen en andere ongewone blauwe plekken of bloedingen

overmatige vermoeidheid

bleke huid
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misselijkheid; braken; verlies van eetlust; vermoeidheid; hoge hartslag; donkere urine; verminderde 
hoeveelheid urine; buikpijn; toevallen; hallucinaties; of spierkrampen en spasmen

Trastuzumab-injectie kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen 
heeft terwijl u dit medicijn krijgt.

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 nog meer weten?

Uw arts kan bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie van uw lichaam op de trastuzumab-injectie te controleren.

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

Herceptin®(trastuzumab)

Kanjinti®(trastuzumab-anns)

Ogivri®(trastuzumab-dkst)

Trazimera®(trastuzumab-qyyp)
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