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ZOMETA (ZOLEDRONINEZUUR):  
INFORMATIEKAART VOOR PATIËNTEN

Uw arts heeft aanbevolen dat u zoledroninezuur (Zometa) injecties 
toegediend krijgt om 

 • botcomplicaties te voorkomen (bv. breuken) veroorzaakt door  
  botmetastasen of botkankers 
 • bij volwassen patiënten de hoeveelheid calcium in het bloed te verlagen  
  wanneer deze te hoog is ten gevolge van de aanwezigheid van een tumor

Een bijwerking genaamd osteonecrose van de kaak (ONJ) (botbeschadiging 
van het kaakbeen) werd gerapporteerd (kan voorkomen bij maximaal 1 op 
100 mensen)  bij patiënten die behandeld worden met zoledroninezuur 
(Zometa) injecties voor kankergerelateerde aandoeningen. ONJ kan ook na 
het stoppen van de behandeling optreden. 

Om het risico op het ontwikkelen van osteonecrose van de kaak te 
verminderen, dienen een aantal voorzorgsmaatregelen genomen te worden:

Vóór het starten van de behandeling :

 • Vraag aan uw arts om u informatie te geven over ONJ voordat u start  
  met de behandeling.

 • Ga na met uw arts of een tandheelkundig onderzoek aan te raden is  
  voordat u start met een behandeling met zoledroninezuur (Zometa) en  
  informeer uw tandarts dat u een behandeling met zoledroninezuur zal  
  starten.

 • Vertel aan uw arts/verpleegkundige (beroepsbeoefenaar in de  
  gezondheidszorg) als u problemen ervaart met uw mond of tanden.

Deze herinneringskaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie 
waarvan je op de hoogte moet zijn vóór en tijdens de behandeling 
met zoledroninezuur (Zometa)  injecties voor kankergerelateerde 
aandoeningen.



 

Patiënten die tandheelkundige operaties (bv. tandextracties) ondergaan, die 
geen routine tandheelkundige verzorging krijgen, of tandvleesaandoeningen 
hebben, die roken, die verschillende kankerbehandelingen krijgen of die 
vroeger met een bisfosfonaat behandeld werden (als behandeling of 
preventie van botaandoeningen), kunnen een hoger risico lopen op ONJ.

Tijdens de behandeling :

 • U moet een goede mondhygiëne aanhouden, ervoor zorgen dat uw  
  kunstgebit goed past en routinematige gebitscontroles ondergaan.

 • Als u onder tandheelkundige behandeling bent of een tandheelkundige  
  operatie (bv.tandextracties) zal ondergaan, informeer dan uw arts en  
  vertel aan uw tandarts dat u behandeld wordt met zoledroninezuur  
  (Zometa).

 • Neem onmiddellijk contact op met uw arts en tandarts als u problemen  
  ervaart met uw mond of uw tanden zoals losse tanden, pijn of zwelling,  
  het niet genezen van zweren of wondvocht, aangezien dit tekenen  
  kunnen zijn van osteonecrose van de kaak.

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel Zometa® gebruikt. 
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