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Ado-trastuzumab Emtansine-injectie
uitgesproken als (a'' doe tra tooz' ue mab em tan' seen)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Ado-trastuzumab-emtansine kan ernstige of levensbedreigende leverproblemen veroorzaken. Vertel 
het uw arts als u een leverziekte heeft of ooit heeft gehad, waaronder hepatitis. Uw arts zal voor en 
tijdens uw behandeling regelmatig laboratoriumtests bestellen om te zien of ado-trastuzumab-
emtansine uw lever aantast. Uw arts kan u vertellen dat u dit medicijn niet mag krijgen als uit de 
tests blijkt dat u leverproblemen heeft. Vertel uw arts en apotheker over alle medicijnen die u 
gebruikt, zodat zij kunnen controleren of een van uw medicijnen het risico kan verhogen dat u 
leverbeschadiging krijgt tijdens uw behandeling met ado-trastuzumab-emtansine. Bel onmiddellijk 
uw arts als u een van de volgende symptomen ervaart: misselijkheid, braken, extreme vermoeidheid, 
gebrek aan energie, verlies van eetlust, pijn in de rechterbovenhoek van de maag,

Ado-trastuzumab-emtansine kan ook ernstige of levensbedreigende hartproblemen veroorzaken. Vertel het uw arts 

als u een hartaandoening, een hartaanval, pijn op de borst of een onregelmatige hartslag 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 ado-

trastuzumab-emtansine te krijgen. Uw arts kan u vertellen dat u dit medicijn niet mag krijgen als uit de tests blijkt 

dat het vermogen van uw hart om bloed rond te pompen is afgenomen. 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 snelle, onregelmatige of bonzende hartslag.

Vertel het uw arts als u zwanger bent of als u of uw partner van plan is zwanger te worden. Adotrastuzumab-

emtansine kan uw ongeboren baby schaden. Als u zwanger kunt worden, moet u een negatieve zwangerschapstest 

hebben voordat u begint met de behandeling met ado-trastuzumab-emtansine. U moet anticonceptie gebruiken om 

zwangerschap te voorkomen tijdens uw behandeling en gedurende 7 maanden na uw laatste dosis. Als u een man 

bent en uw partner kan zwanger worden, moet u anticonceptie gebruiken terwijl u dit medicijn krijgt en gedurende 4 

maanden na uw laatste dosis. Praat met uw arts over anticonceptiemethoden die voor u werken. Als u of uw partner 

zwanger wordt tijdens uw behandeling met ado-trastuzumab-emtansine, neem dan onmiddellijk contact op met uw 

arts.

Praat met uw arts over de risico's van het krijgen van een injectie met ado-trastuzumab-emtansine.
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hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Ado-trastuzumab-emtansine-injectie wordt gebruikt voor de behandeling van een bepaald type borstkanker dat is uitgezaaid 

naar andere delen van het lichaam en niet is verbeterd of verergerd na behandeling met andere medicijnen. Ado-trastuzumab-

emtansine wordt ook gebruikt na een operatie voor een bepaald type borstkanker bij vrouwen die vóór de operatie met andere 

chemotherapiemedicijnen zijn behandeld, maar er nog steeds kanker in het tijdens de operatie verwijderde weefsel achterblijft. 

Ado-trastuzumab-emtansine zit in een klasse van geneesmiddelen die antilichaam-geneesmiddelconjugaten worden genoemd. 

Het werkt door kankercellen te doden.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Ado-trastuzumab-emtansine-injectie wordt geleverd als een poeder dat met vloeistof moet worden gemengd en door een arts of 

verpleegkundige in een ziekenhuis of medische instelling in een ader moet worden toegediend (langzaam geïnjecteerd). Het wordt 

meestal eenmaal per 3 weken geïnjecteerd. De duur van uw behandeling hangt af van hoe goed uw lichaam reageert op de medicatie en 

de bijwerkingen die u ervaart.

Ado-trastuzumab-emtansine-injectie kan ernstige infusiegerelateerde reacties veroorzaken, die kunnen optreden 
tijdens of kort na de infusie van de medicatie. Het duurt 90 minuten voordat u uw eerste dosis ado-trastuzumab-
emtansine krijgt. Een arts of verpleegkundige zal u nauwlettend in de gaten houden om te zien hoe uw lichaam op 
dit medicijn reageert. Als u geen ernstige problemen heeft wanneer u uw eerste dosis ado-trastuzumab-emtansine 
krijgt, duurt het gewoonlijk 30 minuten voordat u elk van uw resterende doses van de medicatie krijgt. Als u een van 
de volgende symptomen ervaart, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts: blozen; koorts; rillingen; duizeligheid; 
duizeligheid; flauwvallen; kortademigheid; moeite met ademhalen; of snelle, onregelmatige of bonzende hartslag.

Het kan zijn dat uw arts uw behandeling moet uitstellen, de infusie moet vertragen of uw behandeling moet 

stopzetten als u bepaalde bijwerkingen ervaart. Vertel uw arts hoe u zich voelt tijdens uw behandeling met ado-

trastuzumab-emtansine.

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 ado-trastuzumab-emtansine krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor ado-trastuzumab-emtansine, trastuzumab, andere 
medicijnen of een van de bestanddelen van de ado-trastuzumab-emtansine-injectie. Vraag uw arts of 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. Zorg ervoor dat u de 
medicijnen vermeldt die worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN en een van de volgende: 
apixaban (Eliquis), aspirine (Durlaza, in Aggrenox, anderen), atazanavir (Reyataz, in Evotaz), cilostazol (Pletal), 
claritromycine (Biaxin, in Prevpac), clopidogrel (Plavix), dabigatran (Pradaxa), dalteparine (Fragmin), dipyridamol 
(Persantine, in Aggrenox), edoxaban (Savaysa), enoxaparine (Lovenox), fondaparinux (Arixtra), heparine, 
indinavir (Criconazolxivan), itraconazolxivan (Onmel, Sporanox), ketoconazol, nefazodon,
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nelfinavir (Viracept), prasugrel (Effient), ritonavir (Norvir, in Kaletra, Technivie, Viekira Pak), 
rivaroxaban (Xarelto), saquinavir (Invirase), telithromycine (Ketek), ticagrelor (Brilinta), vorapaxar 
(Zontivity (), voriconazole Vfend) en warfarine (Coumadin, Jantoven). Uw arts moet mogelijk de 
dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u van Aziatische afkomst bent, of als u een van de aandoeningen heeft of ooit heeft gehad die 
worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWING: moeite met ademhalen, zelfs in rust, bestralingstherapie of 
een andere medische aandoening.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. U mag geen borstvoeding geven tijdens de injectie met ado-trastuzumab-
emtansine en gedurende 7 maanden na uw laatste dosis.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Praat met uw arts over het eten van grapefruit en het drinken van grapefruitsap terwijl u dit medicijn krijgt.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

constipatie

diarree

maagklachten

zweren in de mond en keel

droge mond

veranderingen in het vermogen om te proeven

gewrichts- of spierpijn

hoofdpijn

droge, rode of tranende ogen

wazig zicht

moeite met inslapen of doorslapen

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:

pijn, jeuk, roodheid, zwelling, blaren of zweren in de buurt van de plaats waar de medicatie werd geïnjecteerd

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

neusbloedingen en andere ongewone bloedingen of blauwe plekken

bloederige of zwarte, teerachtige ontlasting

bloed overgeven of bruin materiaal dat op koffiedik lijkt

pijn, branderig gevoel of tintelingen in de handen of voeten, spierzwakte, moeite met bewegen

netelroos
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uitslag

jeuk

moeite met ademhalen of slikken

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

kortademigheid, hoesten, extreme vermoeidheid

Ado-trastuzumab-emtansine 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.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

neusbloedingen en andere ongewone bloedingen of blauwe plekken

bloederige of zwarte, teerachtige ontlasting

bloed overgeven of bruin materiaal dat op koffiedik lijkt

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal een laboratoriumtest bestellen voordat u met uw 

behandeling begint om te zien of uw kanker kan worden behandeld met ado-trastuzumab-emtansine.

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

Kadcyla®
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