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Cabazitaxel-injectie
uitgesproken als (ka baz i tax' el)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Cabazitaxel-injectie kan een ernstige of levensbedreigende daling van het aantal witte bloedcellen 
(een type bloedcellen dat nodig is om infectie te bestrijden) in uw bloed veroorzaken. Dit verhoogt 
het risico dat u een ernstige infectie krijgt. Vertel het uw arts als u 65 jaar of ouder bent, als u een 
laag aantal witte bloedcellen heeft of ooit heeft gehad met koorts, als u bent behandeld met 
radiotherapie en als u niet in staat bent om gezond te eten. eetpatroon. Uw arts zal voor en tijdens 
uw behandeling laboratoriumtests bestellen om het aantal witte bloedcellen in uw bloed te 
controleren. Als u een laag aantal witte bloedcellen heeft, kan uw arts uw dosis verlagen of uw 
behandeling stoppen of uitstellen. Uw arts kan ook een medicijn voorschrijven om 
levensbedreigende complicaties te voorkomen als uw witte bloedcellen afnemen.

Cabazitaxel-injectie kan ernstige of levensbedreigende allergische reacties veroorzaken, vooral wanneer u uw eerste 

twee infusies met cabazitaxel-injectie krijgt. Uw arts zal u ten minste 30 minuten voordat u cabazitaxel-injectie krijgt 

medicijnen geven om een   allergische reactie te voorkomen. U moet uw infusie krijgen in een medische instelling 

waar u snel behandeld kunt worden als u een reactie krijgt. Vertel het uw arts als u allergisch bent voor cabazitaxel-

injectie of polysorbaat 80 (een ingrediënt dat in sommige voedingsmiddelen en medicijnen voorkomt). Vraag uw arts 

als u niet zeker weet of een voedingsmiddel of medicijn waarvoor u allergisch bent polysorbaat 80 bevat. Als u een 

allergische reactie krijgt op de cabazitaxel-injectie, kan deze binnen enkele minuten nadat uw infusie is gestart 

beginnen en kunt u de volgende symptomen krijgen : uitslag, rood worden van de huid, jeuk, duizeligheid, 

flauwvallen of beklemming van de keel. Vertel het uw arts of verpleegkundige meteen als u een van deze 

symptomen ervaart.

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

lichaam op de cabazitaxel-injectie te controleren.

Praat met uw arts over de risico's van het nemen van cabazitaxel-injectie.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?
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Cabazitaxel-injectie wordt samen met prednison gebruikt voor de behandeling van prostaatkanker (kanker van een mannelijk 

voortplantingsorgaan) die al met andere medicijnen is behandeld. Cabazitaxel-injectie bevindt zich in een klasse van medicijnen die 

microtubuli-remmers worden genoemd. Het werkt door de groei van kankercellen te vertragen of te stoppen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Cabazitaxel-injectie wordt geleverd als een vloeistof die gedurende 1 uur intraveneus (in een ader) moet worden toegediend door een arts of 

verpleegkundige in een medische instelling. Het wordt meestal eenmaal per 3 weken gegeven.

U moet elke dag prednison innemen tijdens uw behandeling met cabazitaxel-injectie. Het is belangrijk dat u 

prednison precies inneemt zoals uw arts heeft voorgeschreven. Vertel het uw arts als u een dosis heeft gemist of als 

u prednison niet heeft gebruikt zoals voorgeschreven.

Het kan zijn dat uw arts uw behandeling moet stoppen of uitstellen of uw dosis moet verlagen als u 
bepaalde ernstige bijwerkingen krijgt. Vertel uw arts hoe u zich voelt tijdens uw behandeling.

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 cabazitaxel-injectie krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor cabazitaxel-injectie, andere medicijnen, polysorbaat 80 of 
voor één van de andere bestanddelen van cabazitaxel-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. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: 
anticoagulantia ('bloedverdunners') zoals warfarine (Coumadin); antischimmelmiddelen zoals ketoconazol 
(Nizoral), itraconazol (Sporanox) en voriconazol (Vfend); bloedplaatjesaggregatieremmers; aspirine of andere niet-
steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) zoals ibuprofen (Advil, Motrin) en naproxen (Aleve, 
Naprosyn); claritromycine (Biaxin); bepaalde medicijnen voor het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) zoals 
atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, in Kaletra) en saquinavir (Invirase); 
bepaalde medicijnen voor aanvallen zoals carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol), fenytoïne (Dilantin) en 
fenobarbital; nefazodon; rifabutine (Mycobutine), rifapentine (Priftin); rifampicine (Rimactin, in Rifamate, in 
Rifater); steroïde medicatie; en telithromycine (Ketek).
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 cabazitaxel-injectie, 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 een leverziekte heeft of ooit heeft gehad. Uw arts kan u waarschijnlijk vertellen om geen 
cabazitaxel-injectie te krijgen.

vertel het uw arts als u een nierziekte of bloedarmoede heeft of ooit heeft gehad (een lager dan normaal aantal rode 
bloedcellen).
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u moet weten dat cabazitaxel-injectie gewoonlijk wordt gebruikt bij mannen met prostaatkanker. Bij gebruik door 
zwangere vrouwen kan cabazitaxel-injectie schade toebrengen aan de foetus. Vrouwen die zwanger zijn of kunnen 
worden of borstvoeding geven, mogen geen cabazitaxel-injectie krijgen. Als u cabazitaxel-injectie krijgt terwijl u 
zwanger bent, neem dan contact op met uw arts. U moet anticonceptie gebruiken om zwangerschap te voorkomen 
tijdens uw behandeling met cabazitaxel-injectie.

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

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Praat met uw arts over het eten van grapefruit en het drinken van grapefruitsap terwijl u dit medicijn gebruikt.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

maagzuur

verandering in het vermogen om voedsel te proeven

verlies van eetlust

gewichtsverlies

zwelling van de binnenkant van de mond

hoofdpijn

gewrichts- of rugpijn

gevoelloosheid, branderig gevoel of tintelingen in de handen, armen, voeten of benen

haaruitval

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:

misselijkheid

diarree

braken

buikpijn

constipatie

zwelling van het gezicht, armen, handen, voeten, enkels of onderbenen

verminderd plassen

bloed in de urine

bloed in ontlasting

veranderingen in de kleur van de ontlasting

droge mond, donkere urine, verminderd zweten, droge huid en andere tekenen van uitdroging
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onregelmatige hartslag

kortademigheid

bleke huid

vermoeidheid of zwakte

ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen

Cabazitaxel-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 de volgende zijn:

keelpijn, hoesten, koorts, koude rillingen, spierpijn, brandend gevoel bij het plassen of andere tekenen van infectie

ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen

bleke huid

kortademigheid

overmatige vermoeidheid of zwakte

misselijkheid

braken

diarree

wat moet ik nog meer weten?

Stel uw apotheker al uw vragen over cabazitaxel-injectie.

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

Jevtana®
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