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Bortezomib
uitgesproken als (bor tez' oh mib)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Bortezomib wordt gebruikt voor de behandeling van mensen met multipel myeloom (een type beenmergkanker). Bortezomib wordt ook 

gebruikt voor de behandeling van mensen met mantelcellymfoom (een snelgroeiende kanker die begint in de cellen van het 

immuunsysteem). Bortezomib zit in een klasse van medicijnen die antineoplastische middelen worden genoemd. Het werkt door 

kankercellen te doden.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Bortezomib wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) om in een ader of subcutaan (onder de huid) te injecteren. Bortezomib 

wordt toegediend door een arts of verpleegkundige in een medische praktijk of kliniek. Uw doseringsschema hangt af van de 

aandoening die u heeft, de andere medicijnen die u gebruikt en hoe goed uw lichaam op de behandeling reageert.

Vertel uw arts hoe u zich voelt tijdens uw behandeling. Uw arts kan uw behandeling een tijdje 
stopzetten of uw dosis bortezomib verlagen als u bijwerkingen van de medicatie krijgt.

Vraag uw apotheker of arts om een   kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

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 bortezomib gebruikt,

vertel het uw arts en zorgverlener als u allergisch bent voor bortezomib, mannitol, andere medicijnen, 
boor of een van de ingrediënten in bortezomib. Vraag uw zorgverlener om een   lijst van de ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines of 
voedingssupplementen u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: 
claritromycine (Biaxin, in PrevPac); bepaalde antischimmelmiddelen zoals itraconazol (Sporanox) of ketoconazol 
(Nizoral); idelalisib (Zydelig); medicijnen om diabetes of hoge bloeddruk te behandelen; bepaalde medicijnen voor de 
behandeling van het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) of verworven immunodeficiëntie
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syndroom (AIDS) zoals indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir) of saquinavir (Invirase); 
bepaalde medicijnen om aanvallen te behandelen, zoals carbamazepine (Carbatrol, Tegretol), fenobarbital 
(Luminal, Solfoton) of fenytoïne (Dilantin, Phenytek); nefazodon; ribociclib (Kisqali, Kisqali, in Femera); rifabutine 
(Mycobutine); of rifampicine (Rifadin, Rifamate, Rimactane, anderen). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw 
medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere medicijnen kunnen ook een 
wisselwerking hebben met bortezomib, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die 
niet op deze lijst voorkomen.

vertel uw arts welke kruidenproducten u gebruikt, vooral sint-janskruid.

vertel het uw arts als u of iemand in uw familie een hartaandoening heeft of ooit heeft gehad en als u een 
herpesinfectie (koortslip, gordelroos of genitale zweren) heeft of ooit heeft gehad; suikerziekte; flauwvallen; hoog 
cholesterolgehalte (vetten in het bloed); lage of hoge bloeddruk; perifere neuropathie (verdoofd gevoel, pijn, 
tintelingen of branderig gevoel in de voeten of handen) of zwakte of verlies van gevoel of reflexen in een deel van uw 
lichaam; of nier- of leverziekte. Vertel het uw arts ook als u rookt of grote hoeveelheden alcohol drinkt.

vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Bortezomib kan de foetus schaden. Gebruik 
anticonceptie om zwangerschap te voorkomen tijdens uw behandeling met bortezomib en gedurende ten minste 7 maanden 
na uw laatste dosis. Als u een man bent met een vrouwelijke partner die zwanger zou kunnen worden, zorg er dan voor dat u 
anticonceptie gebruikt tijdens uw behandeling met bortezomib en gedurende ten minste 4 maanden na uw laatste dosis. 
Vraag uw arts als u vragen heeft over soorten anticonceptie die voor u werken. Als u of uw partner zwanger wordt tijdens het 
gebruik van bortezomib of gedurende 7 maanden na uw laatste dosis, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

geef geen borstvoeding tijdens uw behandeling met bortezomib en gedurende 2 maanden na uw laatste dosis.

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

u moet weten dat bortezomib u slaperig, duizelig of licht in het hoofd kan maken, of flauwvallen of wazig zien kan 
veroorzaken. Bestuur geen auto en bedien geen machines of gevaarlijke gereedschappen totdat u weet welke invloed dit 
medicijn op u heeft.

u moet weten dat bortezomib duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd en flauwvallen kan veroorzaken als u te snel 
opstaat vanuit een liggende positie. Dit komt vaker voor bij mensen die in het verleden zijn flauwgevallen, mensen 
die uitgedroogd zijn en mensen die medicijnen gebruiken die de bloeddruk verlagen. Om dit probleem te 
voorkomen, stapt u langzaam uit bed en laat u uw voeten een paar minuten op de grond rusten voordat u opstaat.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Praat met uw arts over het eten van grapefruit en het drinken van grapefruitsap tijdens het gebruik van dit medicijn.

Drink elke dag veel vocht tijdens uw behandeling met bortezomib, vooral als u moet overgeven of diarree 
heeft.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Als u een afspraak mist om een   dosis bortezomib te krijgen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Bortezomib kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen, of die 
in de rubriek SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN, ernstig zijn of niet verdwijnen:
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algemene zwakte

vermoeidheid

misselijkheid

braken

diarree

constipatie

verlies van eetlust

buikpijn

hoofdpijn

pijn, roodheid, blauwe plekken, bloeding of verharding op de injectieplaats

moeite met inslapen of doorslapen

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

zwakte in de armen of benen, veranderingen in de tastzin of pijn, branderig gevoel, gevoelloosheid of tintelingen in de 
handen, armen, benen of voeten

plotselinge stekende of stekende pijn, constante pijn of brandende pijn, of spierzwakte

kortademigheid, snelle hartslag, hoofdpijn, duizeligheid, bleke huid, verwardheid of vermoeidheid

zwelling van de voeten, enkels of onderbenen

netelroos, uitslag, jeuk

heesheid, moeite met slikken of ademen, of zwelling van het gezicht, keel, tong, lippen, ogen of handen

koorts, keelpijn, koude rillingen, hoesten of andere tekenen van infectie

ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen

zwarte en teerachtige ontlasting, rood bloed in de ontlasting, bloederig braaksel of braaksel dat op koffiedik 
lijkt

onduidelijke spraak of onvermogen om te spreken of spraak te verstaan, verwardheid, verlamming (verlies van het vermogen om een   deel van 

het lichaam te bewegen), visusveranderingen of verlies van gezichtsvermogen, evenwicht, coördinatie, geheugen of bewustzijn

flauwvallen, wazig zien, duizeligheid, misselijkheid of spierkrampen

druk of pijn op de borst, snelle hartslag, zwelling van de enkels of voeten, of kortademigheid

hoesten, kortademigheid, piepende ademhaling of ademhalingsmoeilijkheden

hoofdpijn, verwardheid, toevallen, vermoeidheid of verlies of veranderingen van het gezichtsvermogen

minuscule paarse stippen onder de huid, koorts, vermoeidheid, duizeligheid, kortademigheid, blauwe plekken, 
verwardheid, slaperigheid, toevallen, minder plassen, bloed in de urine of zwelling in de benen

koorts, hoofdpijn, koude rillingen, misselijkheid, pijn, jeuk of tintelingen gevolgd door uitslag in hetzelfde gebied met 
huidblaren die jeuken of pijnlijk zijn
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misselijkheid, extreme vermoeidheid, ongewone bloeding of blauwe plekken, gebrek aan energie, verlies van eetlust, pijn in de 
rechterbovenhoek van de maag, gele verkleuring van de huid of ogen, of griepachtige symptomen

Bortezomib 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?

Bortezomib wordt bewaard in het medische kantoor of de kliniek.

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 de volgende zijn:

flauwvallen

duizeligheid

wazig zien

ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen

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 bortezomib 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

Velcade®
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voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.
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