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PAMIDRONATE EG 3 MG/ML CONCENTRAAT VOOR OPLOSSING VOOR INFUSIE 
 

HERINNERINGSKAART VOOR DE PATIENT 
 

Deze herinneringskaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie waarvan u zich voor en tijdens de 

behandeling met Pamidronate EG 3 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie bij kankergerelateerde 

aandoeningen bewust dient te zijn. 

Uw arts heeft u Pamidronate EG voorgeschreven om botcomplicaties (bijv. fracturen) te helpen voorkomen 

die veroorzaakt worden door botmetastasen of botkankers. Het geneesmiddel kan ook gebruikt worden bij de 

behandeling van tumorgeïnduceerde hypercalciëmie (hoog calciumgehalte in het bloed). 

Een bijwerking, genaamd osteonecrose van de kaak (ONJ) (botschade in de kaak), werd soms gerapporteerd 

bij patiënten die pamidronaatinjecties ontvingen bij kankergerelateerde aandoeningen.  

ONJ kan ook na beëindiging van de behandeling optreden. 

Om het risico op het ontwikkelen van osteonecrose van de kaak te verminderen, dient u een 

aantal voorzorgsmaatregelen te nemen: 

 
 
VOOR DE START VAN DE BEHANDELING 

 

   Vraag uw arts om informatie over ONJ voordat u met de behandeling begint. 

   Vraag uw arts of een gebitsonderzoek aanbevolen wordt voordat u met Pamidronate EG begint. 

   Informeer uw arts/verpleegkundige (zorgprofessional) als u mond- of gebitsproblemen heeft. 

 
 
U heeft als patiënt een hoger risico op het ontwikkelen van ONJ als u: 

 
  tandchirurgie ondergaat (bijv. tandextracties), 

 
  corticosteroïden gebruikt, 

 
  geen reguliere gebitszorg ontvangt of aan tandvleesaandoeningen lijdt, 

 
  roker bent, 

 
  een kankerbehandeling krijgt, 

 
  eerder behandeld werd met een bisfosfonaat (gebruikt om botstoornissen te behandelen of te voorkomen). 

 

 
TIJDENS DE BEHANDELING 

 

  U dient te zorgen voor een goede mondhygiëne (inclusief regelmatig poetsen van de tanden), 

voor een goed passende gebitsprothese en voor regelmatige gebitscontroles. 
 
 

  Als u een gebitsbehandeling krijgt of binnenkort tandchirurgie ondergaat (bijv. tandextracties), breng 
uw arts dan op de hoogte en vertel uw tandarts dat u met Pamidronate EG wordt behandeld. 

 
  Neem onmiddellijk contact op met uw arts en tandarts als u mond- of gebitsproblemen ervaart, 

zoals losse tanden of kiezen, pijn of zwelling, het niet genezen van zweren of afscheiding, aangezien 

deze tekenen op osteonecrose van de kaak kunnen wijzen. 
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DE BIJSLUITER ALVORENS U HET GENEESMIDDEL PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA GEBRUIKT. 

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u Pamidronate EG 3 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie 

gebruikt. 


