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 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 

 

 

Paclitaxel Hospira 6 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie 

Paclitaxel 

 

 

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke 

informatie in voor u. 

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 

- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.  

- Krijgt u  last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die 

niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. 

 

Inhoud van deze bijsluiter 

1. Wat is Paclitaxel Hospira en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

3. Hoe gebruikt u dit middel? 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

 

 

1. Wat is Paclitaxel Hospira en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

 

• Paclitaxel is een middel dat de groei van kankercellen remt (cytostaticum).  

• Paclitaxel, alleen of in combinatie met cisplatine of trastuzumab of een antracycline (bv. 

doxorubicine wordt gebruikt bij eierstokkanker, borstkanker, longkanker en AIDS-gerelateerd 

Kaposisarcoom. 

 

 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 

• U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in 

rubriek 6; 

• als u zwanger bent of borstvoeding geeft; 

• als het aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes te laag is; 

• als u last heeft van ernstige ongecontroleerde infecties (dit geldt alleen als u Paclitaxel Hospira 

krijgt toegediend voor Kaposisarcoom). 

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 

• als u afwijkingen in uw bloedsamenstelling heeft.  Uw arts zal uw bloed controleren voor elke 

behandeling met paclitaxel. 

• als u tijdens de paclitaxel-behandeling last krijgt van uw hart. Bij de volgende behandeling met 

paclitaxel dient uw arts de functie van uw hart te controleren. 

• als u naast paclitaxel ook trastuzumab of doxorubicine krijgt toegediend. De functie van uw hart 

moet dan voor en tijdens de behandeling worden gecontroleerd. 

• als u last krijgt of heeft gehad van aanhoudende gevoelloosheid, tintelingen of pijn in handen of 

voeten (perifere neuropathie). Het kan zijn dat de dosering van paclitaxel verlaagd moet worden. 

• als uw lever verminderd werkt. Paclitaxel wordt dan niet aangeraden. 

• als u last krijgt van diarree tijdens of kort na de behandeling met paclitaxel. Het kan zijn dat uw 

dikke darm ontstoken is (pseudomembraneuze colitis). Uw arts dient hiermee rekening te houden. 

• als u gelijktijdig voor uw longen bestraald wordt. Het kan zijn dat u daarvoor een longontsteking 

(interstitiële pneumonitis) ontwikkelt. 
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• als u last krijgt van slijmvliesontsteking (mucositis). Het kan zijn dat de dosering van paclitaxel 

verlaagd moet worden. 

• als u een ernstige allergische reactie ervaart, bijvoorbeeld kortademigheid, beklemmend gevoel op 

de borst, duizeligheid (veroorzaakt door lage bloeddruk), zwelling van het gezicht, of huiduitslag. 

Sommige van deze allergische reacties kunnen dodelijk zijn. 

• als uw gezichtsvermogen tijdens de behandeling afneemt (zie rubriek 4. “Mogelijke bijwerkingen” 

(maculair oedeem)). 

 

Raadpleeg uw arts onmiddellijk indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van 

toepassing is, of dat in het verleden is geweest. 

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 

Gebruikt u naast Paclitaxel Hospira nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of 

bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat 

dan uw arts of apotheker. 

 

Spreek met uw arts als u paclitaxel tegelijk met één of meer van de volgende middelen neemt: 

• geneesmiddelen voor het behandelen van infecties (bijv. antibiotica zoals erytromycine,  

• rifampicine, trimethoprim, enz.; vraag uw arts, verpleegkundige of apotheker als u twijfelt of  

• het geneesmiddel dat u neemt een antibioticum is), en ook geneesmiddelen voor het  

• behandelen van schimmelinfecties (bijv. ketoconazol) 

• geneesmiddelen die worden gebruikt om uw stemming te stabiliseren, bijv. 

kruidengeneesmiddelen die sint-janskruid bevatten; deze worden soms ook antidepressiva 

genoemd (bijv. fluoxetine) 

• geneesmiddelen   die   worden   gebruikt   om   aanvallen   (epilepsie)   te   behandelen   (bijv. 

carbamazepine, fenytoïne) 

• geneesmiddelen die worden gebruikt om de lipidenspiegel in uw bloed te verlagen (bijv. 

• gemfibrozil) 

• geneesmiddelen die worden gebruikt bij maagzuur of maagzweren (bijv. cimetidine) 

• geneesmiddelen die worden gebruikt voor het behandelen van hiv en aids (bijv. ritonavir, 

saquinavir, indinavir, nelfinavir, efavirenz, nevirapine) 

• een geneesmiddel dat clopidogrel heet en gebruikt wordt om bloedstolsels te voorkomen. 

• als u gelijktijdig behandeld wordt met cisplatine. Het kan zijn dat uw nierfunctie extra 

gecontroleerd moet worden. 

• als u ook doxorubicine krijgt toegediend. Paclitaxel zal dan pas 24 uur na doxorubicine gegeven 

kunnen worden omdat anders de hoeveelheid doxorubicine in uw lichaam te hoog kan worden. 

• geneesmiddelen die de overmaat aan ijzer (ook ijzerstapeling genaamd) verwijderen (bijv. 

deferasirox). 

 

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 

Zwangerschap tijdens en direct na de chemotherapie wordt ernstig ontraden en u dient hiertegen 

voorzorgen te nemen.  

 

U en/of uw partner dienen gedurende ten minste 6 maanden na de behandeling met paclitaxel een 

anticonceptiemiddel te gebruiken. 

 

Geef geen borstvoeding wanneer u met paclitaxel wordt behandeld. Begin ook niet opnieuw 

borstvoeding te geven, tenzij uw arts dat heeft toegestaan .  

 

Gezien het risico op onvruchtbaarheid moeten mannelijke patiënten zich laten adviseren over het 

invriezen van sperma voor de behandeling met paclitaxel wordt opgestart. 
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Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 

contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Paclitaxel zou uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden omdat het alcohol bevat. In het algemeen is het 

niet verstandig om meteen na een kuur te gaan rijden of machines te bedienen. Natuurlijk zou u ook 

niet moeten gaan rijden of machines bedienen als u zich duizelig of licht in het hoofd voelt. 

 

Dit middel bevat chromatografisch gezuiverde gepolyoxyethyleerde ricinusolie, wat een ernstige 

allergische reactie kan veroorzaken. 

 

De hoeveelheid alcohol in dit middel kan invloed hebben op hoe goed u kunt autorijden of hoe goed u 

machines kunt bedienen. Dit komt omdat alcohol invloed heeft op uw beoordelingsvermogen en 

reactievermogen. Heeft u epilepsie of problemen met uw lever? Vertel het aan uw arts of apotheker 

voordat u dit middel gebruikt. De alcohol in dit middel kan invloed hebben op hoe andere middelen 

werken. Vertel het aan uw arts of apotheker als u ook andere middelen gebruikt.  

Bent u verslaafd aan alcohol? Vertel het aan uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. De 

alcohol in dit middel kan invloed hebben op kinderen. Kinderen kunnen slaperig worden of  hun 

gedrag kan veranderen. De alcohol in dit middel kan ook invloed hebben op het concentratievermogen 

en lichamelijke activiteiten, zoals sporten. Aangezien dit middel meestal over een periode van 3 uur 

wordt toegediend, zal het effect van alcohol minder zijn. 

 

 

3. Hoe gebruikt u dit middel? 

 

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over 

het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  

 

Uw arts zal bepalen welke dosering u nodig heeft. Dit hangt af van uw lengte en gewicht. 

 

Paclitaxel zal door een infuus in een ader worden toegediend over een periode van 3 of 24 uur. Tenzij 

uw arts anders besluit, zal de paclitaxel-kuur elke twee of drie weken worden herhaald. 

 

Omdat er een risico is op overgevoeligheidsreacties, krijgt u van tevoren medicijnen om die tegen te 

gaan. Dit kan via tabletten en/of via een injectie in een ader plaatsvinden.  

 

Uw arts zal u inlichten over het aantal paclitaxel–kuren die u nodig heeft. 

 

Heeft u teveel van dit middel gebruikt? 

Wanneer u te veel van Paclitaxel Hospira heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw 

arts of apotheker. 

 

Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 

Gebruik geen dubbele dosis om een eventuele vergeten dosis in te halen. 

 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, 

apotheker of verpleegkundige.  

 

 

4. Mogelijke bijwerkingen 

 

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijst niet iedereen daar 

mee te maken. Dit geldt vooral voor middelen tegen kanker. 

 

Bijwerkingen die zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op 10 gebruikers) kunnen optreden zijn: 
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• infecties (voornamelijk urineweginfecties en infecties van de bovenste luchtwegen) met 

meldingen van fatale afloop,  

• bloedbeeldafwijkingen door onderdrukking van het beenmerg (myelosuppressie),  

• tekort aan bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en neiging tot bloeding 

(trombocytopenie),  

• tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties 

(leukopenie, neutropenie), bloedarmoede (anemie), bloeding 

• ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door verstopte neus, niezen en afscheiding 

(rhinitis) en neusbijholte-ontsteking (sinusitis) 

• aanhoudende gevoelloosheid, tintelingen of pijn in handen of voeten (perifere neuropathie)* 

• misselijkheid, braken, diarree  

• haaruitval (de meeste gevallen van haaruitval vonden plaats minder dan 1 maand na de start van 

paclitaxel. Als het gebeurt is de haaruitval duidelijk (meer dan 50%) bij de meerderheid van de 

patiënten). 

• slapeloosheid  

• verlaagde bloeddruk 

• milde overgevoeligheidsreacties (voornamelijk rood worden van het gelaat en huiduitslag) 

• slijmvliesontsteking (mucositis) 

• gewrichtspijn en spierpijn  

 

Bijwerkingen, die vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers) kunnen optreden zijn:  

• vertraagde hartslag (bradycardie), versnelde hartslag (tachycardie) 

• milde nagel en huidveranderingen  

• reacties op de plaats van de injectie (zwelling van de huid door vochtophoping (oedeem), pijn,  

roodheid, verharding van de huid, gevoeligheid, huidverkleuring of zwelling, extravasatie (lekken  

van het geneesmiddel uit het bloedvat), wat kan leiden tot cellulitis (pijnlijke zwelling en 

roodheid), littekenvorming en afsterven van huidweefsel. Reacties op de plaats van injectie 

kunnen nog na een week tot 10 dagen optreden.   

• onvoldoende pompfunctie van het hart (decompensatio cordis)  

• ernstige verhoging van de leverenzymwaarden bilirubine, alkalische fosfatase, AST (SGOT) 

• bloedafwijking (tekort aan witte bloedcellen) gepaard gaand met koorts en verhoogde 

gevoeligheid voor infecties (neutropene koorts) 

• bloedneus 

• koude rillingen 

Bijwerkingen, die soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers) kunnen optreden zijn:  

• ernstige verlaging van de bloeddruk door bacteriën in het bloed gepaard gaande met bleekheid, 

onrust, snelle pols, klamme huid (septische shock)  

• belangrijke overgevoeligheidsreacties (angio-oedeem) welke behandeling noodzakelijk maken 

(voor te lage bloeddruk, zwelling van tong of lippen, benauwdheid door kramp van de spieren 

van de luchtwegen (bronchospasme), ademhalingsproblemen, algemene huiduitslag, koude 

rillingen, rugpijn, pijn op de borst, versnelde hartslag, buikpijn, pijn in de handen en voeten, 

zweten en hoge bloeddruk) 

• verkoudheid en rugpijn 

• hartinfarct  

• afwijkingen aan de hartspier (cardiomyopathie)  

• afwijkingen in het hartritme (snelle hartslag: asymptomatische ventriculaire tachycardie,  

tachycardie met bigeminie), storing in de prikkelgeleiding van het hart (AV-block) soms 

met bewustzijnsverlies, afwijkingen op het electrocardiograrn  

• hoge bloeddruk.  

• trombose  

• aderontsteking met de vorming van een bloedstolsel, vaak te voelen als een pijnlijke wat harde  

streng met een rode huid (tromboflebitis) 
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• ernstige verhogingen van het bilirubine 

Bijwerkingen, die zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers) kunnen optreden zijn:  

• buikvliesontsteking (peritonitis) 

• longontsteking (pneumonie), respiratoir falen 

• koorts 

• uitdroging 

• bloedvergiftiging (sepsis) 

• hartfalen 

• koorts en verhoogde gevoeligheid voor infecties (febriele neutropenie) als gevolg van 

bloedafwijkingen (tekort aan witte bloedlichaampjes) 

• ernstige algemene en mogelijk levensbedreigende overgevoeligheidsreacties (anafylactische  

reacties)  

• aandoening van bewegingszenuwen gepaard gaande met zwakte in de spieren van armen en benen 

(motorische neuropathie) 

• kortademigheid 

• vocht in de longen, longontsteking (interstitiële pneumonie) 

• toename van bindweefsel in de longen (longfibrose), luchtwegverstopping (pulmonaire embolie), 

ademhalingsmoeilijkheden  

• ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis), wat hevige rug- en buikpijn veroorzaakt 

• ontsteking van de dikke darm, mogelijk met ernstige aanhoudende diarree (ischemische colitis) 

• buikpijn bijvoorbeeld als gevolg van verstopping of een gaatje in de ingewanden (intestinale  

obstructie/perforatie) 

• jeuk, uitslag, roodheid van de huid (erytheem) 

• krachteloosheid (asthenie) 

• vochtophoping (oedeem) 

• verhoogde bloedcreatininewaarden 

Bijwerkingen, die zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) kunnen 
optreden zijn:  

• plotse afwijking aan de bloedvormende beenmergcellen (acute myeloide leukemie, 

myelodysplastisch syndroom) 

• ernstige algemene en mogelijk levensbedreigende overgevoeligheidsreactie met shock 

• gebrek aan eetlust (anorexie) 

• verwardheid  

• afwijking aan bepaalde zenuwen (autonome neuropathie) die kan resulteren in een verlamming 

van de darmspieren (paralytische ileus), plotse bloeddrukdaling soms met duizeligheid door 

bijvoorbeeld snel opstaan uit zittende of liggende houding (orthostatische hypotensie)  

• toevallen (grand mal epilepsie)  

• aandoening van de hersenen gekenmerkt door bijv. stuipen en bewustzijnsverlaging 

(encefalopathie) 

• duizeligheid  

• hoofdpijn  

• coördinatieproblemen (ataxie) 

• oogzenuwafwijkingen en/of afwijkingen in het gezichtsvermogen (scotoma scintillans) 

• beschadiging van het gehoor (ototoxiciteit), gehoorverlies en oorsuizen (tinnitus), draaierigheid  

• onregelmatige en/of snelle hartslag (atriumfibrillatie, supraventriculaire tachycardie)  

• shock  

• hoesten  

• ontsteking van de dikke darm met mogelijk ernstige aanhoudende diarree (pseudomembraneuze 

colitis) 

• slokdarmontsteking  

• verstopping (obstipatie) 
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• vochtophoping in de buikholte (ascites)  

• bloedprop in het buikvlies (mesenterische trombose) 

• verstoorde werking van de lever (hepatische necrose, hepatische encephalopathie) 

• ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de  

huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom)  

• plaatselijk afsterven van de huid (epidermale necrolyse)  

• huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforrne)  

• ontsteking van de huid met blaasjes of afschilfering (exfoliatieve dermatitis)  

• huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten) 

• loslating van de nagels (patiënten die onder behandeling zijn moeten zonbescherming op handen 

en voeten dragen) 

 

Bijwerkingen, frequentie niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden 

bepaald):  

• complicaties als gevolg van afbraakproducten van stervende kankercellen (tumorlysissyndroom) 

• vochtophoping in het oog (maculair oedeem), lichtflitsen in het oog (photopsia), drijvende vlekjes 

of stof in het gezichtsveld (mouches volantes) 

• bloedvatontsteking (flebitis) 

• allergische toestand die gewrichtspijn, huisuitslag en koorts veroorzaakt (systemisch lupus 

erythematosus)  

• overmatige afzetting van collageen in de huid (sclerodermie) 

• diffuse intravasale stolling, of “DIS”, werd gerapporteerd. Hierbij gaat het om een ernstige 

aandoening waarbij personen te gemakkelijk bloeden, te gemakkelijk bloedstolsels krijgen, of  

beide. 

• roodheid en opzwellen van de handpalmen of voetzolen waardoor uw huid kan afschilferen (Hand-

voetsyndroom). 

 

* Kan langer dan 6 maanden na stopzetting van paclitaxel aanhouden. 

 

Het melden van bijwerkingen 

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw  arts of apotheker. Dit geldt ook voor 

mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden 

via het nationale meldsysteem Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Website: www.lareb.nl. Door 

bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit 

geneesmiddel. 

 

 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 

 

Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Beschermen tegen licht. 

 

Paclitaxel Hospira wordt in de apotheek van het ziekenhuis bewaard. 

 

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de 

injectieflacon en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is 

de uiterste houdbaarheidsdatum. 

 

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 

apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 

verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

 

 

http://www.lareb.nl/
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6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

 

Welke stoffen zitten er in dit middel? 

 

- De werkzame stof in dit middel is paclitaxel.  

- De andere stoffen zijn: chromatografisch gezuiverde gepolyoxyethyleerde ricinusolie, ethanol en 

citroenzuur (E330).  

 

Hoe ziet Paclitaxel Hospira er uit en hoeveel zit er in een verpakking? 

 

Paclitaxel Hospira is een geconcentreerde paclitaxel-oplossing om een oplossing voor infusie te 

bereiden en wordt geleverd in een concentratie van 6 mg/ml in een flacon die 30 mg, 100 mg, 150 mg 

of 300 mg bevat. Voor toediening wordt paclitaxel opgelost in infusievloeistof. 

 

Paclitaxel Hospira is een heldere, kleurloze tot lichtgele viskeuze oplossing. 

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 

 

Pfizer bv 

Rivium Westlaan 142 

2909 LD Capelle a/d IJssel 

 

Fabrikant 

Pfizer Service Company BVBA 

Hoge Wei 10 

1930 Zaventem 

België 

 

Afleveringswijze: Geneesmiddel op medisch voorschrift. 

 

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen 

Paclitaxel Hospira 6 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie, 30 mg, 100 mg, 150 mg en 

300 mg, is in het register ingeschreven onder nummer RVG 30371. 

 

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2022. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg: 

 

Veiligheidsinstructies voor de bereiding van Paclitaxel oplossing voor infusie 

1. Verdunning dient door getraind personeel plaats te vinden onder aseptische condities in een 

speciaal daarvoor bestemde ruimte. Beschermende handschoenen evenals beschermende kleding 

moeten worden gedragen. Indien geen afgeschermde ruimte beschikbaar is, moeten 

mondbescherming en veiligheidsbril worden gedragen. 

2. Zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger kunnen worden, mogen dit product niet hanteren. 

3. Geopende verpakkingensieflessen en gebruikte canules, spuiten, katheters, tubes en resten van 

cytostatica, moeten worden beschouwd als GEVAARLIJK AFVAL en worden verwijderd volgens 

lokale richtlijnen voor het hanteren van GEVAARLIJK AFVAL. 

4. Volg de onderstaande instructies in geval van morsen: 

- beschermende kleding moet worden gedragen 

- gebroken glas moet worden verzameld en in de container voor GEVAARLIJK AFVAL worden 

geplaatst 
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- verontreinigde oppervlakten moeten overvloedig worden gespoeld met grote hoeveelheden koud 

water 

- de gespoelde oppervlakten moeten vervolgens grondig worden drooggewreven en de materialen 

gebruikt voor het droogwrijven moeten worden verwijderd als GEVAARLIJK AFVAL 

5. Indien paclitaxel in contact komt met de huid, moet het gebied voldoende worden gespoeld met 

stromend water en vervolgens worden gewassen met zeep en water. In geval van contact met de 

slijmvliezen, moet het contactgebied grondig met water worden gewassen. Indien u ongemak 

ondervindt, neem dan contact op met een arts. 

6. In geval van contact van de ogen met paclitaxel, spoel deze grondig met een ruime hoeveelheid 

koud water. Neem onmiddellijk contact op met een oogarts. 

 

 

 

 


