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Bendamustine-injectie
uitgesproken als (ben'' da mus' tiener)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Bendamustine-injectie wordt gebruikt voor de behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL; een vorm van kanker van de 

witte bloedcellen). Bendamustine-injectie wordt ook gebruikt voor de behandeling van een type non-Hodgkin-lymfoom (NHL: 

kanker die begint in een type witte bloedcel die normaal gesproken infecties bestrijdt) dat zich langzaam verspreidt, maar tijdens 

of na behandeling met een ander medicijn steeds erger is geworden. Bendamustine zit in een klasse van medicijnen die 

alkylerende middelen worden genoemd. Het werkt door bestaande kankercellen te doden en de groei van nieuwe kankercellen te 

beperken.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Bendamustine wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) of als een poeder om te worden gemengd met vloeistof en intraveneus (in een ader) te 

worden geïnjecteerd gedurende 10 minuten of intraveneus te worden toegediend gedurende 30 of 60 minuten door een arts of verpleegkundige 

in een medische praktijk of polikliniek van een ziekenhuis. Wanneer bendamustine-injectie wordt gebruikt om CLL te behandelen, wordt deze 

gewoonlijk eenmaal per dag gedurende 2 dagen geïnjecteerd, gevolgd door 26 dagen wanneer de medicatie niet wordt gegeven. Deze 

behandelingsperiode wordt een cyclus genoemd en de cyclus kan elke 28 dagen worden herhaald, tot wel 6 cycli. Wanneer bendamustine-injectie 

wordt gebruikt om NHL te behandelen, wordt deze gewoonlijk eenmaal per dag gedurende 2 dagen geïnjecteerd, gevolgd door 19 dagen 

wanneer de medicatie niet wordt gegeven. Deze behandelcyclus kan elke 21 dagen worden herhaald gedurende maximaal 8 cycli.

Het kan zijn dat uw arts uw behandeling moet uitstellen en uw dosis moet aanpassen als u bepaalde 

bijwerkingen ervaart. Uw arts kan u ook andere medicatie(s) geven om bepaalde bijwerkingen te voorkomen of 

te behandelen. Vertel uw arts hoe u zich voelt tijdens uw behandeling met bendamustine-injectie.

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?

Alvorens bendamustine-injectie te krijgen,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor bendamustine, andere medicijnen of een van de 
bestanddelen van de bendamustine-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. Zorg ervoor dat u een van de 
volgende zaken vermeldt: ciprofloxacine (Cipro), fluvoxamine (Luvox en omeprazol (Prilosec). Uw arts moet mogelijk 
de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere medicijnen 
kunnen een wisselwerking hebben met bendamustine. , dus zorg ervoor dat u uw arts vertelt over alle medicijnen die 
u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen.

vertel het uw arts als u een infectie met het cytomegalovirus heeft of ooit heeft gehad (CMV; een virale infectie die 
symptomen kan veroorzaken bij patiënten met een zwak immuunsysteem), hepatitis B-virusinfectie (HBV; een 
aanhoudende leverinfectie), tuberculose (tbc; een ernstige infectie) die de longen en soms andere delen van het 
lichaam aantast), herpes zoster (gordelroos; uitslag die kan optreden bij mensen die in het verleden waterpokken 
hebben gehad), of een nier- of leverziekte.

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 bendamustine-injectie krijgt. U moet 
anticonceptie gebruiken om zwangerschap bij uzelf of uw partner te voorkomen tijdens uw behandeling met 
bendamustine-injectie en gedurende 3 maanden daarna. Praat met uw arts over anticonceptiemethoden die 
voor u werken. Als u of uw partner zwanger wordt terwijl u een bendamustine-injectie krijgt, neem dan contact 
op met uw arts. Bendamustine-injectie kan de foetus schaden.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. U mag geen borstvoeding geven tijdens uw behandeling met 
bendamustine.

u moet weten dat injectie met bendamustine u moe kan maken. Bestuur geen auto of bedien geen 
machines totdat u weet welke invloed dit medicijn op u heeft.

vertel het uw arts als u tabaksproducten gebruikt. Roken kan de effectiviteit van dit medicijn 
verminderen.

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 bendamustine-injectie te 

krijgen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

misselijkheid

braken

diarree

maagzuur

constipatie

maagpijn of zwelling

zweren of witte vlekken in de mond
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droge mond

slechte smaak in de mond of moeite met het proeven van voedsel

verlies van eetlust

gewichtsverlies

hoofdpijn

ongerustheid

depressie

moeite met inslapen of doorslapen

rug-, bot-, gewrichts-, arm- of beenpijn

droge huid

zweten

Nacht zweet

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:

pijn op de plaats waar de medicatie werd geïnjecteerd

netelroos

uitslag

jeuk

blaarvorming of schilferende huid

moeite met ademhalen of slikken

zwelling van ogen, gezicht, lippen, tong, armen, handen, voeten, enkels of onderbenen

kortademigheid

pijn op de borst

snelle hartslag

overmatige vermoeidheid of zwakte

bleke huid

koorts, koude rillingen, hoesten of andere tekenen van infectie

misselijkheid; braken; ongewone bloedingen of blauwe plekken; geel worden van de huid of ogen, donkere urine of 
lichtgekleurde ontlasting; gevoeligheid aan de rechter bovenzijde van de maag

Bendamustine-injectie kan bij sommige mannen onvruchtbaarheid veroorzaken. Deze onvruchtbaarheid kan na de behandeling 

eindigen, kan enkele jaren aanhouden of kan permanent zijn. Praat met uw arts over de risico's van het ontvangen van dit medicijn.
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Sommige mensen ontwikkelden andere vormen van kanker terwijl ze de bendamustine-injectie gebruikten. Er is niet 

genoeg informatie om te zeggen of bendamustine-injectie deze kankers heeft veroorzaakt. Praat met uw arts over 

de risico's van het ontvangen van dit medicijn.

Bendamustine-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.

Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

snelle, onregelmatige of bonzende hartslag

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 de bendamustine-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

Belrapzo®

Bendeka®

Treanda®
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