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Azacitidine-injectie
uitgesproken als (ay za site' i deen)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Azacitidine wordt gebruikt voor de behandeling van myelodysplastisch syndroom (een groep aandoeningen waarbij het 

beenmerg bloedcellen aanmaakt die misvormd zijn en niet genoeg gezonde bloedcellen aanmaakt). Azacitidine zit in een klasse 

van medicijnen die demethyleringsmiddelen worden genoemd. Het werkt door het beenmerg te helpen normale bloedcellen te 

produceren en door abnormale cellen in het beenmerg te doden.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Azacitidine wordt geleverd als een poeder dat moet worden gemengd met water en subcutaan (onder de huid) of intraveneus (in een 

ader) moet worden geïnjecteerd door een arts of verpleegkundige in een medische praktijk of polikliniek van een ziekenhuis. Het wordt 

gewoonlijk gedurende 7 dagen eenmaal per dag geïnjecteerd. Deze behandeling kan elke 4 weken worden herhaald zolang uw arts dit 

aanbeveelt. De behandeling moet gewoonlijk gedurende ten minste vier cycli worden gegeven.

Uw arts kan uw dosis azacitidine na twee cycli verhogen als uw toestand niet is verbeterd en als u geen ernstige 
bijwerkingen van de medicatie heeft ondervonden. Het kan ook zijn dat uw arts uw behandeling moet uitstellen 
of uw dosis moet verlagen als u bepaalde bijwerkingen ervaart. Vertel uw arts hoe u zich voelt tijdens uw 
behandeling met azacitadine.

Uw arts zal u medicijnen geven om misselijkheid en braken te voorkomen voordat u elke dosis azacitadine 
krijgt.

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 azacitidine gebruikt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor azacitidine, mannitol (Osmitrol, Resectisol) of voor 
andere medicijnen.

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.
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vertel het uw arts als u een levertumor heeft. Uw arts kan u vertellen om geen azacitidine in te nemen.

vertel het uw arts als u een lever- of nierziekte heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, of als u van plan bent een kind te verwekken. 
U of uw partner mag niet zwanger worden terwijl u azacitidine gebruikt. U moet anticonceptie gebruiken om 
zwangerschap bij uzelf of uw partner te voorkomen tijdens uw behandeling met azacitidine. Praat met uw arts over 
anticonceptiemethoden die voor u werken. Als u of uw partner zwanger wordt terwijl u azacitidine gebruikt, neem dan 
contact op met uw arts. Azacitidine kan de foetus schaden.

geef geen borstvoeding terwijl u azacitidine gebruikt.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u azacitidine 
gebruikt.

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 azacitidine te krijgen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

misselijkheid

braken

diarree

constipatie

zweren op de mond of tong

aambeien

maagpijn of gevoeligheid

maagzuur

verlies van eetlust

gewichtsverlies

hoofdpijn

duizeligheid

zwakheid

overmatige vermoeidheid

moeite met inslapen of doorslapen

depressie
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ongerustheid

rug-, spier- of gewrichtspijn

spierkrampen

zweten

Nacht zweet

moeite met urineren of pijn bij het plassen

zwelling van de handen, voeten, enkels of onderbenen

droge huid

roodheid, pijn, blauwe plekken, zwelling, jeuk, bult of verandering van de huidskleur op de plaats waar het 
medicijn werd geïnjecteerd

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

bleke huid

kortademigheid

snelle hartslag

pijn op de borst

hoesten

ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen

neusbloedingen

bloedend tandvlees

kleine rode of paarse stippen op de huid

keelpijn, koorts, koude rillingen of andere tekenen van infectie

netelroos

uitslag

jeuk

moeite met ademhalen of slikken

Azacitidine kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik 

van dit medicijn.

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Dit medicijn wordt bewaard in de medische dienst of het ziekenhuis waar u wordt behandeld.

n noodgeval/overdosis

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607068.html 3/4



14/4/22, 15:55 Azacitidine-injectie: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

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 zijn:

diarree

misselijkheid

braken

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 azacitidine te controleren.

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

Vidaza®

andere namen

Ladakamycine
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