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Bleomycine
uitgesproken als (blee'' oh mye' sin)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Bleomycine kan ernstige of levensbedreigende longproblemen veroorzaken. Ernstige longproblemen kunnen vaker 

voorkomen bij oudere patiënten en bij patiënten die hogere doses van dit medicijn krijgen. Vertel het uw arts als u een 

longziekte heeft of ooit heeft gehad. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met 

uw arts: ademhalingsmoeilijkheden, kortademigheid, piepende ademhaling, koorts of koude rillingen.

Sommige mensen die een bleomycine-injectie kregen voor de behandeling van lymfomen, hadden een ernstige allergische 

reactie. Deze reactie kan onmiddellijk of enkele uren na toediening van de eerste of tweede dosis bleomycine optreden. Als 

u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: ademhalingsmoeilijkheden, 

koorts, koude rillingen, flauwvallen, duizeligheid, wazig zien, maagklachten of verwardheid.

U krijgt elke dosis medicatie in een medische instelling en uw arts zal u nauwlettend in de 
gaten houden terwijl u de medicatie krijgt en daarna.

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde tests bestellen om de reactie van uw 

lichaam op bleomycine te controleren.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Bleomycine-injectie wordt alleen of in combinatie met andere medicijnen gebruikt voor de behandeling van hoofd- en nekkanker 

(waaronder kanker van de mond, lip, wang, tong, gehemelte, keel, amandelen en sinussen) en kanker van de penis, testikels, 

baarmoederhals en vulva (het buitenste deel van de vagina). Bleomycine wordt ook gebruikt voor de behandeling van Hodgkin-

lymfoom (ziekte van Hodgkin) en non-Hodgkin-lymfoom (kanker die begint in de cellen van het immuunsysteem) in combinatie 

met andere medicijnen. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van pleurale effusies (een aandoening waarbij vocht zich 

ophoopt in de longen) die worden veroorzaakt door kankergezwellen. Bleomycine is een type antibioticum dat alleen wordt 

gebruikt bij chemotherapie bij kanker. Het vertraagt   of stopt de groei van kankercellen in uw lichaam.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?
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Bleomycine wordt geleverd als een poeder dat moet worden gemengd met vloeistof en intraveneus (in een ader), intramusculair (in een 

spier) of subcutaan (onder de huid) moet worden geïnjecteerd door een arts of verpleegkundige in een medische praktijk of polikliniek 

van een ziekenhuis. Het wordt meestal een of twee keer per week geïnjecteerd. Wanneer bleomycine wordt gebruikt om pleurale effusie 

te behandelen, wordt het gemengd met vloeistof en via een thoraxslang in de borstholte gebracht (plastic slang die via een snee in de 

huid in de borstholte wordt geplaatst).

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Bleomycine wordt soms ook gebruikt voor de behandeling van Kaposi-sarcoom dat verband houdt met het verworven 

immunodeficiëntiesyndroom (AIDS). Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van dit medicijn voor uw aandoening.

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u bleomycine inneemt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor bleomycine of voor één van de bestanddelen van de bleomycine-
injectie. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines en 
voedingssupplementen u gebruikt of van plan bent te nemen. Uw arts moet u mogelijk zorgvuldig controleren 
op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een nier- of longziekte heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. U mag niet 
zwanger worden terwijl u een bleomycine-injectie krijgt. Als u zwanger wordt terwijl u bleomycine krijgt, neem 
dan contact op met uw arts. Bleomycine kan de foetus schaden.

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

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?

Als u een afspraak mist om bleomycine te krijgen, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

roodheid, blaarvorming, gevoeligheid of verdikking van de huid

donkere huidskleur

uitslag

haaruitval
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zweren op de mond of tong

braken

verlies van eetlust

gewichtsverlies

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:

plotselinge gevoelloosheid of zwakte van gezicht, arm of been aan één kant van het lichaam

plotselinge verwarring of moeite met spreken of begrijpen

plotselinge duizeligheid. verlies van evenwicht of coördinatie

plotselinge ernstige hoofdpijn

pijn op de borst

verminderd plassen

Bleomycine 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?

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

Blenoxaan®ik

-Dit merkproduct is niet meer op de markt. Mogelijk zijn er generieke alternatieven beschikbaar.

Laatst herzien - 15-08-2011
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