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De merknaam van Pomalidomide is Imnovid®. Pomalidomide behoort tot de 
groep geneesmiddelen die inwerken op het immuunsysteem. Het wordt samen 
met cortisonen (dexamethasone) gegeven om volwassen patiënten met multipel 
myeloom te behandelen.  
Samen met de cortisone werkt Pomalidomide in op de kankercellen op 
verschillende manieren:  
 Het remt de groei van de kankercellen  
 Het stimuleert het eigen imuunsysteem om de kankercellen aan te vallen  
 Het onderdrukt de bloedtoevoer naar de kankercellen.  
 
HOE VERLOOPT UW BEHANDELING MET POMALIDOMIDE?  
Uw arts heeft u voorgesteld een behandeling met Pomalidomide te starten.  
Na de raadpleging wordt beslist met Pomalidomide te starten. Nadien neemt u de 
capsules Pomalidomide thuis verder in zoals voorgeschreven.  
Tijdens opvolgingsafspraken wordt besproken hoe de inname van de medicatie 
thuis verloopt en welke nevenwerkingen u ervaart. Telkens gebeurt dan ook een 
bloedname.  
De duur van de therapie hangt af van hoe u de therapie verdraagt en het effect 
van de therapie. Soms gebeurt het dat de nevenwerkingen hinderlijk zijn. In dat 
geval kan de arts met u bespreken om de dosis (tijdelijk) te verminderen of uw 
therapie even te onderbreken.  
 
HOE NEEMT U POMALIDOMIDE IN?  
Pomalidomide bestaat in capsules van 1, 2, 3 en 4 mg. Pomalidomide capsules zijn 
enkel in het ziekenhuis te verkrijgen.  
U neemt de capsules 1 maal per dag.  
U neemt de capsules Pomalidomide telkens rond hetzelfde tijdstip in. Dit zorgt 
ervoor dat de hoeveelheid Pomalidomide in uw bloed stabiel blijft. Daarnaast 
maakt regelmaat het voor u makkelijker om er tijdig aan te denken uw medicatie 
in te nemen.  
Pomalidomide mag zowel met een maaltijd als op een lege maag worden 
ingenomen. Het best neemt u Pomalidomide steeds op dezelfde wijze in (ook dat 
is belangrijk voor de stabiele bloedspiegel van Pomalidomide):  
 Ofwel neemt u Pomalidomide steeds in bij een maaltijd.  
 Ofwel neemt u uw capsules Pomalidomide steeds in op een lege maag. Dit 
betekent dat u:  
o 2 uur niets meer gegeten heeft op het moment dat u uw dosis Pomalidomide 
inneemt.  
o Na de inname 1 uur wacht alvorens u weer eet.  
o Bijvoorbeeld: U neemt uw dosis pomadilomide in biij het opstaan om 7 uur en 
u ontbijt om 8u.  
Slik de capsules in hun geheel in met een glas water, zonder te kauwen.  
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Pomalidomide moet bewaard worden op kamertemperatuur op een veilige plaats, 
buiten het bereik van kinderen.  
Wanneer u overgebleven medicatie hebt, breng deze dan terug mee naar het 
ziekenhuis: spoel deze nooit weg via het toilet of de lavabo.  
 
 
WAT MET ANDERE MEDICATIE EN WAT MET 
VOEDINGSMIDDELEN:  
Meld uw behandelende arts en apotheker welke andere geneesmiddelen (zowel 
deze voorgeschreven door een arts al deze die u op eigen initiatief neemt), 
vitaminen, voedingssupplementen, homeopathische middelen, plantenextracten 
enzovoort u gebruikt. Dit is zeer belangrijk omdat door het gelijktijdig gebruik van 
meer dan één geneesmiddel de werking van deze geneesmiddelen versterkt of 
verzwakt kan worden. Daarom mag Pomalidomide niet samen met andere 
geneesmiddelen gebruikt worden zonder de toestemming van uw behandelende 
arts.  
Bepaalde antibiotica en antivirale geneesmiddelen kunnen een invloed hebben op 
de werking van Pomalidomide. Uw behandelend arts zal enkel die antibiotica of 
antivirale middelen voorschrijven die combineerbaar zijn met uw behandeling met 
Pomalidomide. Als een andere arts (bv. uw huisarts) deze medicatie wil 
voorschrijven, meld dan steeds dat u in behandeling bent met Pomalidomide en 
raadpleeg zo nodig uw behandelend arts.  
Gebruik geen pompelmoes, pompelmoessap, granaatappel, sterfruit of preparaten 
op basis van Sint-Janskruid (Sint-Janskruid bestaat onder andere in druppels en 
tabletten van dr. A. Vogel). Deze middelen kunnen de werking van Pomalidomide 
nadelig beïnvloeden.  
 
WAT ALS…?  
Wanneer u een dosis Pomalidomide bent vergeten, sla dan de vergeten dosis 
over. Neem geen dubbele dosis om de gemiste dosis in te halen. Neem de 
volgende dosis gewoon ’s anderendaags op het geplande tijdstip in. Meld een 
vergeten dosis bij uw volgende ziekenhuisbezoek.  
Bij braken vlak na de inname van Pomalidomide hoeft u uw dosis niet te herhalen. 
Neem de volgende dosis op het geplande tijdstip in.  
Als u een dosis te veel heeft ingenomen: contacteer dan uw behandelende arts.  
Bij accidentele inname door personen voor wie Pomalidomide niet werd 
voorgeschreven moet onmiddellijk het antigifcentrum (tel. 070 245 245) 
gecontacteerd worden. Zij zullen u vragen wat er precies is gebeurd, wie de 
capsules Pomalidomide heeft ingenomen, hoeveel capsules werden ingenomen en 
welke klachten er aanwezig zijn.  
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WELKE BIJKOMENDE ADVIEZEN ZIJN BELANGRIJK BIJ EEN 
BEHANDELING MET POMALIDOMIDE?  
Door de inname van Pomalidomide kan het zijn dat u last ondervindt van 
gezwollen enkels en voeten.  
 
ENKELE RAADGEVINGEN  
 Controleer dagelijks uw gewicht  
 Controleer uw voeten en enkels op zwelling  
 Indien uw arts u vochtafdrijvers heeft voorgeschreven, neem deze dan stipt 
in.  
 
Raadpleeg uw (huis)arts of (thuis)verpleegkundige:  
Indien uw gewicht verandert  
Indien uw enkels en voeten gewollen zijn  
 
WANNEER UW (HUIS)ARTS OF (THUIS)VERPLEEGKUNDIGE 
RAADPLEGEN?  
 Neem onmiddellijk contact op met uw behandelend geneesheer wanneer u 
koorts heeft en/of tekens van een infectie waarneemt.  
 Neem contact op met uw (huis)arts of (thuis)verpleegkundige als u zich 
duizelig voelt, kortademig bent, pijn hebt in de borstkas. Of als u abnormaal veel 
last hebt van koude en u zich bij de minste inspanning moe voelt.  
 Neem contact op met uw (huis)arts of (thuis)verpleegkundige bij het 
spontaan ontstaan van blauwe plekken, het regelmatig voorkomen van een 
moeilijk te stelpen bloedneus, bij hoofdpijn en bij een verlengde menstruatie. 
Neem ook contact op als u bloed moet braken of bloed in de stoelgang of urine 
ziet.  
 Ook als u niet meer voldoende kunt eten en drinken, u ernstig vermagert of 
als u tekenen van uitdroging vertoont dient u contact op te nemen. Tekenen van 
uitdroging kunnen zich uiten als: een gevoel van dorst, een droge en gerimpelde 
huid, een droge mond, oververmoeidheid of weinig plassen.  
 Wanneer u driemaal per dag of meer stoelgang hebt en/of als u bloederige, 
zwarte of slijmerige stoelgang heeft.  
 Ook wanneer u geen of veel minder stoelgang hebt dan voor uw behandeling 
of als u harde stoelgang hebt en uw ontlasting pijnlijk is.  
 
NEVENWERKINGEN POMALIDOMIDE  
De aanmaak van bloedcellen in het beenmerg kan door de therapie worden 
geremd. Als gevolg daarvan kunt u vatbaar worden voor infecties.  : koorts, 
Koude rillingen, Hoofdpijn, zich echt ziek voelen, Keelpijn, hoest, verstopte neus 
(infectie van de luchtwegen), Branderig gevoel bij het plassen, vaak in kleine 
hoeveelheden plassen (infectie van de urinewegen), Buikkrampen, branderige pijn 
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aan de sluitspier (darminfectie), Plaatselijke roodheid, zwelling, warmte, pijn 
(huidinfectie), Vochtverlies (eventueel etter) uit de ogen of oren.  
 
U kan bloedarmoede krijgen door een verminderd aantal rode bloedcellen. 
Mogelijk bent u hierdoor sneller moe en voelt u zich futloos. U kunt er bleek 
uitzien. Vermijd daarom extra inspanningen en voorkom uitputting.  
 
Een verminderd aantal bloedplaatjes vergroot de kans op blauwe plekken en/of 
onderhuidse bloedingen, neusbloedingen en bloedend tandvlees. Als u zich 
verwondt, blijft die wonde ook langer bloeden. Bij vrouwen kan de menstruatie 
heviger zijn. Ook het braaksel en fluimen kunnen bloed bevatten. Soms komt er 
bloed voor in de urine of in de stoelgang.  
 
Deze therapie kan botpijnen en spierkrampen veroorzaken. Spierkrampen uiten 
zich meestal ter hoogte van de handen, kuiten of de voeten bij inspanning en/of 
rust. Inname van magnesium kan de klachten verminderen.  
 
Deze therapie kan ongewone vermoeidheid veroorzaken.  
 
De inname van deze therapie kan diarree veroorzaken, maar eveneens 
verstopping.  
 
U kunt vocht opstapelen. Uw gewicht kan hierdoor toenemen.  
 
Deze therapie kan invloed hebben op de seksualiteit, vruchtbaarheid en 
menstruatie.  
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