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Waarschuwingskaart voor de patiënt 

 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER MITOXANTRON EN RISICO OP 

HARTPROBLEMEN EN KANKER VAN WITTE BLOEDCELLEN (AML) OF 

BEENMERGZIEKTE WAARBIJ DE AANMAAK VAN BLOEDCELLEN IS VERSTOORD 

(MDS) BIJ DE BEHANDELING VAN MULTIPLE  SCLEROSE 

 

Mitoxantron verhoogt het risico op hartproblemen, kanker van witte bloedcellen (AML) en 

beenmergziekte waarbij de aanmaak van bloedcellen is verstoord (MDS). 

 

Het is erg belangrijk dat u beseft wanneer u mogelijk een groter risico loopt op hartproblemen kanker 

van witte bloedcellen (AML) of beenmergziekte waarbij de aanmaak van bloedcellen is verstoord 

(MDS), op welke tekenen en symptomen u moet letten en welke maatregelen u moet nemen. 

 

In welke situaties is de kans op hartproblemen het grootst? 

Het risico op het ontwikkelen van hartproblemen is het hoogst als u 

• een eerdere behandeling heeft gehad met geneesmiddelen voor de behandeling van kanker, 

antracyclines of anthraceendionen genaamd 

• een bestraling van de borst heeft ondergaan  

• een reeds bestaande hartaandoening heeft 

• geneesmiddelen heeft gebruikt of gebruikt die uw hart kunnen beïnvloeden 

 

In welke situaties is het risico op kanker van witte bloedcellen (AML) of beenmergziekte waarbij 

de aanmaak van bloedcellen is verstoord (MDS) het grootst? 

Het risico is het hoogst als u 

• een eerdere behandeling heeft gehad met geneesmiddelen voor de behandeling van kanker, 

antracyclines of anthraceendionen genaamd 

• een bestraling heeft ondergaan  

 

Zoek onmiddellijk medische hulp als u een van de volgende symptomen ervaart van: 

 

Hart problemen: 

• kortademigheid 

• zwelling van uw enkels of voeten 

• plotselinge gewichtstoename 

• snelle hartslag of bonzen in uw borst 

  

Kanker van witte bloedcellen (AML) of beenmergziekte waarbij de aanmaak van bloedcellen is 

verstoord  (MDS): 

• zich ongewoon moe en zwak voelen 

• verhoogde kans op infecties 

• gemakkelijk blauwe plekken krijgt en bloedt 

• koorts 

• pijn in uw botten 

• moeite met ademhalen 

• onverklaarbaar gewichtsverlies 

• nachtelijk zweten 



20-12-2021, versie 1 

 

  

 

 

Denk eraan om uw arts te vertellen voordat u met mitoxantron begint als u: 

• in het verleden mitoxantron heeft gekregen 

• hartproblemen heeft 

• laag aantal bloedcellen heeft 

• een infectie heeft 

• een bestralingsbehandeling heeft ondergaan  

 

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb 

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in 

de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, 

website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid 

van dit medicijn. 

 

Meer informatie 

Deze informatie is ook terug te vinden op www.sandoz.nl/rmm en www.accord-

healthcare.com/nl/rmm-mitoxantron. Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn. 

Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker. 

 

Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

(www.cbg-meb.nl). 
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