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Clofarabine-injectie
uitgesproken als (kloe far' a been)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Clofarabine wordt gebruikt voor de behandeling van acute lymfatische leukemie (ALL; een vorm van kanker van de witte bloedcellen) bij 

kinderen en jonge volwassenen van 1 tot 21 jaar die al minstens twee andere behandelingen hebben gekregen. Clofarabine zit in een 

klasse geneesmiddelen die purine-nucleoside-antimetabolieten worden genoemd. Het werkt door bestaande kankercellen te doden en de 

ontwikkeling van nieuwe kankercellen te beperken.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Clofarabine wordt geleverd als een oplossing die in een ader moet worden geïnjecteerd. Clofarabine wordt toegediend door een arts of 

verpleegkundige. Het wordt meestal 5 dagen achter elkaar eenmaal per dag gegeven. Deze doseringscyclus kan eens in de 2 tot 6 weken 

worden herhaald, afhankelijk van uw reactie op de medicatie.

Het duurt minimaal 2 uur voordat u elke dosis clofarabine krijgt. Vertel het uw arts of andere 
zorgverlener meteen als u zich angstig of rusteloos voelt terwijl u de medicatie 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 clofarabine gebruikt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor clofarabine 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. Zorg ervoor dat u medicijnen voor 
hoge bloeddruk en hartaandoeningen vermeldt. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u 
zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

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

vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Clofarabine kan de foetus schaden. U moet 
anticonceptie gebruiken om zwangerschap te voorkomen tijdens uw behandeling met clofarabine. Praat met uw arts over 
soorten anticonceptie die voor u werken. Als u zwanger wordt terwijl u clofarabine gebruikt, neem dan contact op met uw 
arts.
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vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. U mag geen borstvoeding geven tijdens uw behandeling met 
clofarabine.

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

u moet weten dat clofarabine een huidaandoening kan veroorzaken die het hand-voetsyndroom wordt genoemd. Als u 
deze aandoening ontwikkelt, kunt u last krijgen van tintelingen in handen en voeten, en vervolgens roodheid, 
droogheid en schilfering van de huid van handen en voeten. Als dit gebeurt, vraag dan uw arts om een   lotion aan te 
bevelen die u op deze gebieden kunt aanbrengen. U moet de lotion licht aanbrengen en niet te krachtig wrijven. Uw 
arts kan ook medicijnen voorschrijven om deze symptomen te verlichten.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

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

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

misselijkheid

braken

buikpijn

diarree

constipatie

verlies van eetlust

gewichtsverlies

zwelling van de binnenkant van de mond en neus

pijnlijke witte vlekken in de mond

hoofdpijn

ongerustheid

depressie

prikkelbaarheid

pijn in de rug, gewrichten, armen of benen

slaperigheid

droge, jeukende of geïrriteerde huid

blozen

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

snelle hartslag

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607012.html 2/4



14/4/22, 16:10 Clofarabine-injectie: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

snelle ademhaling

kortademigheid

duizeligheid

duizeligheid

flauwvallen

verminderd plassen

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

bleke huid

overmatige vermoeidheid

zwakheid

verwardheid

ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen

bloedneus

bloedend tandvlees

bloed in de urine

kleine rode of paarse vlekjes onder de huid

geel worden van de huid of ogen

jeuk

rode, warme, gezwollen, gevoelige huid

oncontroleerbaar schudden van een deel van het lichaam

Clofarabine 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?

Deze medicatie wordt in het ziekenhuis bewaard.

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:

geel worden van de huid of ogen

braken

uitslag
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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 clofarabine 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

Clolar®
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