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Dactinomycine
uitgesproken als (dak ti noe mye' sin)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Dactinomycine-injectie moet worden gegeven in een ziekenhuis of medische faciliteit onder toezicht van een 

arts die ervaring heeft met het toedienen van chemotherapiemedicatie voor kanker.

Dactinomycine mag alleen in een ader worden toegediend. Het kan echter in het omliggende weefsel lekken en 

ernstige irritatie of schade veroorzaken. Uw arts of verpleegkundige zal uw toedieningsplaats controleren op deze 

reactie. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: pijn, jeuk, 

roodheid, zwelling, blaren of zweren op de plaats waar het medicijn is geïnjecteerd.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Dactinomycine wordt gebruikt in combinatie met andere medicijnen, operaties en/of bestralingstherapie om de Wilms-

tumor (een type nierkanker dat bij kinderen voorkomt) en rabdomyosarcoom (kanker die zich in de spieren vormt) bij 

kinderen te behandelen. Dactinomycine wordt ook gebruikt in combinatie met andere medicijnen om bepaalde soorten 

zaadbalkanker en Ewing-sarcoom (een soort kanker in botten of spieren) te behandelen. Dactinomycine wordt ook alleen of 

in combinatie met andere medicijnen gebruikt voor de behandeling van trofoblastische tumoren tijdens de zwangerschap 

(een type tumor dat zich in de baarmoeder van een vrouw vormt terwijl ze zwanger is). Dactinomycine kan ook worden 

gebruikt voor de behandeling van bepaalde soorten kankertumoren die zich in een specifiek deel van het lichaam 

bevinden. Dactinomycine is een type antibioticum dat alleen wordt gebruikt bij chemotherapie bij kanker.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Dactinomycine wordt geleverd als een poeder dat moet worden gemengd met vloeistof om intraveneus (in een ader) te worden 

geïnjecteerd door een arts of verpleegkundige in een medische instelling. De duur van de behandeling hangt af van het type kanker dat u 

heeft, de soorten andere geneesmiddelen die u gebruikt en hoe goed uw lichaam op de behandeling reageert. Het kan zijn dat uw arts uw 

behandeling moet stoppen of uitstellen als u bepaalde bijwerkingen ervaart. Dactinomycine kan ook door een arts rechtstreeks in een 

specifiek deel van het lichaam of het orgaan worden geïnjecteerd om het gebied te behandelen waar een tumor zich bevindt.

Vraag uw apotheker of arts om een   kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.
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andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dactinomycine wordt soms ook gebruikt voor de behandeling van een type kanker van de eierstokken (een kanker die begint in de 

vrouwelijke voortplantingsorganen waar de eicellen worden gevormd). 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 dactinomycine krijgt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor dactinomycine, andere medicijnen of een van de 
bestanddelen van de dactinomycine-injectie. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen.

vertel het uw arts als u waterpokken of herpes zoster (gordelroos) heeft. Uw arts zal waarschijnlijk niet willen dat 
u een dactinomycine-injectie krijgt.

vertel het uw arts als u eerder bestralingstherapie heeft gekregen of momenteel krijgt.

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

laat u niet inenten zonder overleg met uw arts.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

braken

buikpijn

diarree

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:

netelroos

uitslag

moeite met ademhalen of slikken

misselijkheid

extreme vermoeidheid

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

zweren in de mond en keel
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gebrek aan energie

verlies van eetlust

pijn in de rechterbovenhoek van de maag

geel worden van de huid of ogen

koorts, keelpijn, aanhoudende hoest en congestie, of andere tekenen van infectie

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

zwarte en teerachtige ontlasting

rood bloed in ontlasting

Dactinomycine kan het risico verhogen dat u andere vormen van kanker krijgt. Praat met uw arts over de risico's van het 

ontvangen van een dactinomycine-injectie.

Dactinomycine 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:

misselijkheid

braken

diarree

zweren in de mond en keel

koorts, keelpijn, koude rillingen of andere tekenen van infectie

zwarte en teerachtige ontlasting

rood bloed in ontlasting

misselijkheid

extreme vermoeidheid

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

gebrek aan energie

verlies van eetlust
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pijn in de rechterbovenhoek van de maag

geel worden van de huid of ogen

griepachtige symptomen

verminderd plassen

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

blaren of uitslag

netelroos

wat moet ik nog meer weten?

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

lichaam op dactinomycine 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

Cosmegen®

andere namen

Actinomycine
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