
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. 
Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. 

Deze informatiekaart voor patiënten bevat belangrijke veiligheids-
informatie waar u zich van bewust moet zijn voor en tijdens uw 
behandeling met denosumab (XGEVA®) injecties voor kanker-
gerelateerde aandoeningen.

Uw arts heeft aanbevolen dat u denosumab (XGEVA®) injecties 
krijgt om botcomplicaties (bijv. botbreuken) ,veroorzaakt door 
botmetastasen of botkanker, te voorkomen.

Een bijwerking genoemd osteonecrose van de kaak (ONJ, 
botbeschadiging in de kaak) is vaak gemeld (kan bij maximaal 1 op 
de 10 mensen voorkomen) bij patiënten die denosumab (XGEVA®) 
injecties voor kanker-gerelateerde aandoeningen kregen. ONJ kan 
ook optreden na het stoppen van de behandeling.

Het is belangrijk om het ontwikkelen van ONJ waar mogelijk te 
voorkomen, omdat het een pijnlijke aandoening is die moeilijk te 
behandelen kan zijn. Om het risico op ONJ te verminderen zijn er 
enkele voorzorgsmaatregelen die u zou moeten nemen.
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Voordat u de behandeling krijgt:

•  Neem contact op met uw arts of een tandheelkundig onderzoek 
wordt aangeraden voordat u start met de behandeling met 
denosumab (XGEVA®).

•  Vertel uw arts / verpleegkundige (zorgverlener) als u problemen 
heeft met uw mond of gebit.

Patiënten die tandheelkundige ingrepen ondergaan (bijv. het trekken 
van een tand of kies), die geen regelmatige tandheelkundige zorg 
hebben ontvangen, die tandvleesaandoeningen hebben, die roken of 
die verschillende vormen van kanker behandelingen krijgen kunnen 
een hoger risico hebben op het ontwikkelen van ONJ.

Tijdens de behandeling:

•  moet u ervoor zorgen dat u een goede mondhygiëne behoudt 
en regelmatig tandheelkundige controles ontvangt. Als u een 
kunstgebit draagt moet u ervoor zorgen dat deze goed past.

•  Als u een tandheelkundige behandeling of een tandheelkundige 
operatie zult ondergaan (bijv. het trekken van een tand of kies), 
informeer uw arts dan over uw tandheelkundige behandeling 
en vertel uw tandarts dat u behandeld wordt met denosumab 
(XGEVA®).

•  Raadpleeg onmiddellijk uw arts en tandarts als u problemen krijgt 
met uw mond of gebit zoals loszittende kiezen of tanden, pijn of 
zwelling, het niet genezen van zweren of etter afscheiding, omdat 
dit tekenen kunnen zijn van ONJ.

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens het geneesmiddel XGEVA®  
te gebruiken.
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