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Verteporfine-injectie
uitgesproken als (ver'' te pore' fin)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Verteporfin-injectie wordt gebruikt in combinatie met fotodynamische therapie (PDT; behandeling met laserlicht) voor de 

behandeling van abnormale groei van lekkende bloedvaten in het oog veroorzaakt door natte leeftijdsgebonden maculaire 

degeneratie (AMD; een aanhoudende oogziekte die verlies van het vermogen om recht vooruit te zien en kan het lezen, autorijden 

of andere dagelijkse activiteiten bemoeilijken), pathologische bijziendheid (een ernstige vorm van bijziendheid die met de tijd 

verergert) of histoplasmose (een schimmelinfectie) van het oog. Verteporfin zit in een klasse van medicijnen die 

fotosensibiliserende middelen worden genoemd. Wanneer verteporfine door licht wordt geactiveerd, sluit het de lekkende 

bloedvaten af.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Verteporfin-injectie wordt geleverd als een vaste poederkoek waarvan een oplossing moet worden gemaakt die door 

een arts intraveneus (in een ader) wordt geïnjecteerd. Verteporfin wordt gewoonlijk toegediend gedurende 10 minuten. 

Vijftien minuten na het begin van de verteporfine-infusie zal uw arts een speciaal laserlicht aan uw oog toedienen. Als 

uw beide ogen moeten worden behandeld, zal de arts het laserlicht direct na het eerste oog aan uw tweede oog 

toedienen. Als u nog nooit verteporfine heeft gebruikt en beide ogen moeten worden behandeld, zal de arts bij uw 

eerste bezoek slechts één oog met het laserlicht behandelen. Als u geen ernstige problemen heeft door de behandeling, 

zal de arts uw tweede oog 1 week later behandelen met een nieuwe verteporfine-infusie en laserlichtbehandeling.

Uw arts zal uw ogen 3 maanden na behandeling met verteporfine en PDT onderzoeken om te beslissen of u nog een 

behandeling nodig heeft.

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 verteporfine-injectie krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor verteporfin, andere medicijnen of een van de 
bestanddelen van verteporfin-injectie. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.
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vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Vermeld zeker een van de 
volgende zaken: anticoagulantia ('bloedverdunners'); antihistaminica; aspirine of andere pijnstillers; beta-
caroteen; calciumantagonisten zoals amlodipine (Norvasc), diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, anderen), 
felodipine (Plendil), isradipine (DynaCirc), nicardipine (Cardene), nifedipine (Adalat, Procardia), nimodipine 
(Nimotop), nisoldipine ( Sular) en verapamil (Calan, Isoptin, Verelan); diuretica ('plaspillen'); griseofulvine (Fulvicin-
U/F, Grifulvin V, Gris-PEG); medicijnen voor diabetes, psychische aandoeningen en misselijkheid; polymyxine B; 
sulfa antibiotica; en tetracycline-antibiotica zoals demeclocycline (Declomycin), doxycycline (Doryx, Vibramycin), 
minocycline (Dynacin, Minocin) en tetracycline (Sumycin). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen 
aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u porfyrie heeft (een aandoening die gevoeligheid voor licht veroorzaakt). Uw arts zal u waarschijnlijk 

vertellen om geen verteporfine-injectie te gebruiken.

vertel het uw arts als u wordt behandeld met bestralingstherapie en als u galblaas- of leverziekte of een 
andere medische aandoening heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl 
u verteporfin-injectie gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, binnen 5 dagen na een verteporfine-infusie, vertel dan de 

arts of tandarts dat u verteporfine heeft gebruikt.

u moet weten dat verteporfine problemen met het gezichtsvermogen kan veroorzaken. Bestuur geen auto of bedien geen machines 

totdat u weet welke invloed dit medicijn op u heeft.

u moet weten dat verteporfine uw huid erg gevoelig maakt voor zonlicht (waarschijnlijk zonnebrand). Draag een 
polsbandje om u eraan te herinneren blootstelling van de huid en ogen aan direct zonlicht of fel binnenlicht (bijv. 
zonnestudio's, felle halogeenverlichting en krachtige verlichting in operatiekamers of tandartspraktijken) te vermijden 
gedurende 5 dagen na de verteporfine-infusie. Als u de eerste 5 dagen na de verteporfine-infusie bij daglicht naar 
buiten moet, bescherm dan alle delen van uw lichaam door beschermende kleding te dragen, inclusief een hoed en 
handschoenen met een brede rand, en een donkere zonnebril. Zonnebrandcrème beschermt u gedurende deze tijd 
niet tegen zonlicht. Vermijd gedurende deze tijd het licht niet helemaal; u moet uw huid blootstellen aan zacht 
binnenlicht.

praat met uw arts over het testen van uw gezichtsvermogen tijdens uw behandeling. Controleer uw gezichtsvermogen in beide ogen 
zoals voorgeschreven door uw arts en bel uw arts als er veranderingen in uw gezichtsvermogen zijn.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

pijn, roodheid, zwelling of verkleuring op de injectieplaats

rugpijn tijdens de infusie

droge ogen

jeukende ogen

droge, jeukende huid
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constipatie

misselijkheid

spierpijn of zwakte

verminderde gevoeligheid voor aanraking

verminderd gehoor

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

wazig zien

afname of veranderingen in het gezichtsvermogen

lichtflitsen zien

zwarte vlekken in zicht

roodheid en zwelling van het ooglid

roze oog

pijn op de borst

flauwvallen

zweten

duizeligheid

uitslag

kortademigheid

blozen

snelle of onregelmatige hartslag

hoofdpijn

gebrek aan energie

netelroos en jeuk

Verteporfin-injectie kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens 

het gebruik van dit medicijn.

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.
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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

Visudyne®
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