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Atezolizumab-injectie
uitgesproken als (a'' te zoe liz' ue mab)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Atezolizumab-injectie wordt gebruikt:

voor de behandeling van bepaalde soorten urotheelkanker (kanker van het slijmvlies van de blaas en andere delen van de 
urinewegen) die is uitgezaaid of niet operatief kan worden verwijderd bij mensen die geen platinabevattende chemotherapie 
kunnen krijgen (carboplatine, cisplatine),

alleen of in combinatie met andere chemotherapiemedicijnen als eerste behandeling voor bepaalde soorten niet-kleincellige 
longkanker (NSCLC) die zich naar andere delen van het lichaam heeft verspreid,

om een   bepaald type NSCLC te behandelen dat is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam en dat is verergerd 
tijdens of na de behandeling met andere chemotherapiemedicijnen,

alleen om de terugkeer van een bepaald type NSCLC te behandelen en te voorkomen na een operatie om het te 
verwijderen en na behandeling met platinabevattende chemotherapie (carboplatine, cisplatine),

samen met andere chemotherapiemedicijnen als eerste behandeling voor een bepaald type kleincellige longkanker 
(SCLC) die zich door de longen of naar andere delen van het lichaam heeft verspreid,

in combinatie met bevacizumab (Avastin) voor de behandeling van hepatocellulair carcinoom (HCC) dat is uitgezaaid of 
niet operatief kan worden verwijderd bij mensen die niet eerder geen chemotherapie hebben gekregen, en

in combinatie met cobimetinib (Cotellic) en vemurafenib (Zelboraf) voor de behandeling van bepaalde 
soorten melanoom (een type huidkanker) dat is uitgezaaid of niet operatief kan worden verwijderd.

Atezolizumab-injectie zit in een klasse van medicijnen die monoklonale antilichamen worden genoemd. Het werkt door de werking 

van een bepaald eiwit in kankercellen te blokkeren. Dit helpt het immuunsysteem van de persoon om de kankercellen te 

bestrijden en helpt de tumorgroei te vertragen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Atezolizumab-injectie wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) die gedurende 30 tot 60 minuten door een arts of 

verpleegkundige in een ziekenhuis of medische instelling in een ader moet worden geïnjecteerd. Het wordt gewoonlijk eenmaal 

per 2, 3 of 4 weken geïnjecteerd, afhankelijk van uw dosis. De duur van uw behandeling wordt bepaald door uw arts en hangt af 

van het type kanker dat wordt behandeld, hoe goed uw lichaam op de medicatie reageert en de bijwerkingen die u ervaart.

Atezolizumab-injectie kan ernstige reacties veroorzaken tijdens de infusie van de medicatie. Een arts of 
verpleegkundige zal u nauwlettend in de gaten houden terwijl u de medicatie krijgt. Als u een van de
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volgende symptomen onmiddellijk aan uw arts vertellen: blozen, koorts, koude rillingen, beven, duizeligheid, zich zwak voelen, 

kortademigheid, piepende ademhaling, ademhalingsmoeilijkheden, jeuk, huiduitslag, rug- of nekpijn, of zwelling van het gezicht of de 

lippen.

Het kan zijn dat uw arts uw infusie moet vertragen, uw behandeling moet uitstellen of stoppen, of u met andere 
medicijnen moet behandelen als u bepaalde bijwerkingen ervaart. Vertel uw arts hoe u zich voelt tijdens uw 
behandeling met atezolizumab-injectie.

Uw arts of apotheker zal u het patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven wanneer u begint 
met de behandeling met atezolizumab-injectie en elke keer dat u de medicatie krijgt. Lees de informatie aandachtig 
door en vraag uw arts of apotheker om advies als u vragen heeft. U kunt ook de website van de Food and Drug 
Administration (FDA) bezoeken (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/
DrugSafety/ucm085729.htm]) of de website van de fabrikant om de Medicatiegids te verkrijgen.

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 injectie met atezolizumab krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor atezolizumab, andere medicijnen of een van de 
bestanddelen van de atezolizumab-injectie. Vraag uw apotheker of raadpleeg de Medicatiegids voor 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. Uw arts moet mogelijk de 
dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een orgaan- of beenmergtransplantatie of bestralingstherapie naar uw borstgebied heeft of 
ooit heeft gehad; long- of ademhalingsproblemen; elke aandoening die uw zenuwstelsel aantast, zoals myasthenia 
gravis (een aandoening van het zenuwstelsel die spierzwakte veroorzaakt) of Guillain-Barré-syndroom (zwakte, 
tintelingen en mogelijke verlamming als gevolg van plotselinge zenuwbeschadiging); een auto-immuunziekte 
(aandoening waarbij het immuunsysteem een   gezond deel van het lichaam aanvalt) zoals de ziekte van Crohn 
(aandoening waarbij het immuunsysteem de binnenkant van het spijsverteringskanaal aanvalt en pijn, diarree, 
gewichtsverlies en koorts veroorzaakt), colitis ulcerosa (aandoening die zwelling en zweren veroorzaakt in het 
slijmvlies van de dikke darm [dikke darm] en het rectum) of lupus (aandoening waarbij het immuunsysteem veel 
weefsels en organen aanvalt, waaronder de huid, gewrichten, bloed en nieren); suikerziekte; schildklierproblemen; of 
nier- of leverziekte. Vertel het uw arts ook als u cytomegalovirus (CMV; een virale infectie die symptomen kan 
veroorzaken bij patiënten met een zwak immuunsysteem) heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. U moet een zwangerschapstest doen 
voordat u met de behandeling begint. U mag niet zwanger worden terwijl u een injectie met atezolizumab krijgt en 
gedurende 5 maanden na uw laatste dosis. Praat met uw arts over anticonceptiemethoden die u tijdens uw 
behandeling kunt gebruiken. Als u zwanger wordt terwijl u een injectie met atezolizumab krijgt, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts. Atezolizumab kan de foetus schaden.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen geen borstvoeding te geven tijdens uw 
behandeling en gedurende 5 maanden na uw laatste dosis.
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hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

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

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

rug-, nek- of gewrichtspijn

bleke huid

zwelling van armen

verlies van eetlust

misselijkheid

braken

constipatie

haaruitval

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

diarree, maagpijn, bloed of slijm in de ontlasting, of zwarte teerachtige, plakkerige ontlasting

aanhoudende pijn die begint in de linkerbovenhoek of het midden van de maag maar kan uitstralen naar de rug, koorts, 
misselijkheid, braken

koorts, keelpijn, hoesten, koude rillingen, griepachtige symptomen, vaak, dringend, moeilijk of pijnlijk urineren of andere 
tekenen van infectie

minder plassen, bloed in de urine, zwelling in uw enkels of voeten, of verlies van eetlust

nieuwe of verergerende hoest die bloederig kan zijn, kortademigheid of pijn op de borst

geel worden van de huid of ogen, extreme vermoeidheid, gemakkelijk bloeden of blauwe plekken krijgen, misselijkheid of braken, 

pijn in de rechterbovenhoek van de maag, donkere (theekleurige) urine, verminderde eetlust

hoofdpijn die niet weggaat of ongebruikelijke hoofdpijn; extreme vermoeidheid; hoge hartslag; constipatie; 
toegenomen zweten; koud hebben; verdieping van de stem; haaruitval; meer honger of dorst hebben dan normaal; 
duizeligheid of flauwvallen; meer plassen; gewichtsverlies of winst; visie veranderingen; veranderingen in stemming 
of gedrag, zoals verminderde zin in seks of zich prikkelbaar, verward of vergeetachtig voelen

huiduitslag of jeuk, blaarvorming of vervelling van de huid

zweren in mond, neus, keel of genitale gebied

aanhoudende spierpijn, krampen of zwakte; nek stijfheid

gevoelloosheid of tintelingen in de armen of benen

wazig of dubbel zien, gevoeligheid voor licht of andere problemen met het gezichtsvermogen, oogpijn of roodheid

meer honger of dorst hebben dan normaal, vaker plassen, extreme vermoeidheid, zwakte, adem die 
naar fruit ruikt
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pijn op de borst, kortademigheid, snelle of onregelmatige hartslag, gezwollen enkels

Atezolizumab-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 voor en tijdens uw behandeling met atezolizumab-

injectie bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie van uw lichaam op de medicatie te controleren. Voor 

sommige aandoeningen zal uw arts een laboratoriumtest bestellen voordat u met uw behandeling begint om te zien of 

uw kanker kan worden behandeld met atezolizumab.

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

Tecentriq®
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