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Herinneringskaart voor patiënten

Deze herinneringskaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie waarvan u zich voor 
en na de behandeling met infusies met pamidronaatdinatrium bij kankergerelateerde 
aandoeningen bewust dient te zijn.

Uw arts heeft pamidronaatdinatrium-infusies voor u geadviseerd om botcomplicaties (bijv. 
botbreuken) die veroorzaakt worden door botmetastasen of botkankers te helpen voorkomen 
of om de door kanker veroorzaakte hoge calciumspiegels in het bloed te verlagen.

Botbeschadiging in de kaak (osteonecrose van de kaak [ONJ]) is een bijwerking die met 
onbekende frequentie voorkomt bij patiënten die pamidronaatdinatrium-infusies krijgen. 
Botbeschadiging in de kaak kan ook optreden na het stoppen van de behandeling.

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 begint met  
 pamidronaatdinatrium.

•  Vertel het uw arts/verpleegkundige/tandarts als u mond- of gebitsproblemen heeft.

Patiënten die tandchirurgie ondergaan (bijv. het trekken van kiezen of tanden), van wie het 
gebit niet regelmatig gecontroleerd wordt, aan tandvleesaandoeningen lijden, die roken, 
die verschillende soorten kankerbehandeling krijgen of die eerder zijn behandeld met een 
bisfosfonaat (gebruikt om botstoornissen te behandelen of te voorkomen) hebben een groter 
risico op het ontwikkelen van ONJ.

Tijdens de behandeling:

•   U dient te zorgen voor een goede mondhygiëne, indien van toepassing voor een goed 
passende gebitsprothese en voor regelmatige gebitscontroles.

•   Als u een gebitsbehandeling krijgt of tandchirurgie zult ondergaan (bijv. het trekken 
van kiezen of tanden), breng uw arts dan op de hoogte en vertel uw tandarts dat u met 
pamidronaatdinatrium 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 dit tekenen van osteonecrose van de kaak kunnen zijn.

Aanvullende informatie betreffende pamidronaatdinatrium is beschikbaar in de bijsluiter in de 
verpakking of op www.cbg-meb.nl.


