METHOTREXAAT
Andere namen:
• MTX, Ledertrexate, Emthexate, Mexate
Wat is het:
• Een celdeling-remmend medicĳn (cytostaticum)
Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:
• Een heldere gele vloeistof die via een ader (intraveneus) of via een lumbaal/Rickumdrain
(intrathecaal) gegeven wordt.
• Een tablet die via de mond (oraal) wordt ingenomen (afhankelĳk van het protocol).
Bĳwerkingen op korte termĳn (binnen 24 uur):
• Misselĳkheid en braken (afhankelĳk van de dosering)
• Diarree
• Hoofdpĳn, braken of koorts (bĳ intrathecale toediening)
Bĳwerkingen op langere termĳn:
• Ontstoken mondslĳmvlies (3 tot 5 dagen na toediening)
• Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes (7 tot 14 dagen
na toediening)
• Haaruitval
• Overgevoeligheid voor licht van ogen en huid
• Lever- en nierbeschadiging
• Algemene malaise
Speciale instructies:
• Voor de Hoge Dosis-MTX (HD-MTX) wordt er gestart met het toedienen van Natrium
Bicarbonaat en de pH controle van de urine. Tĳdens en na de toediening wordt dit
voortgezet.
• Na de toediening van MTX per infuus wordt er Leucovorin gegeven volgens een schema.
Het is belangrĳk dat men zich aan dit schema houdt.
• Sommige medicĳnen, zoals aspirine, sinaspril, bepaalde vitaminepreparaten,
bactrimel en bepaalde antibiotica, beïnvloeden en versterken de werking van de MTX.
Deze mogen dan ook niet worden ingenomen vlak voor, gedurende en vlak na de kuur.
• MTX (oraal, via de mond) mag niet worden ingenomen met melk of melkproducten.
• Als uw kind na het innemen van dit medicĳn braakt (binnen 30 minuten), overleg dan
met de verpleegkundige of de tablet opnieuw gegeven moet worden.
• Waarschuw de arts of verpleegkundige als uw kind klaagt over een brandend of
pĳnlĳk gevoel dat optreedt tĳdens de toediening van dit medicĳn of als de huid na
het toedienen rood of pĳnlĳk wordt.
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• De huid is gevoeliger voor zonnebrand. Vermĳd zonnebaden en gebruik een antizonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.
Bĳzonderheden:
• Regelmatig wordt er bloed afgenomen om de MTX-spiegel te bepalen.
• Regelmatig zal er bloed afgenomen worden om te onderzoeken hoe de werking van
de lever en de nieren is.
De meest voorkomende bĳwerkingen en bĳzonderheden van dit medicĳn staan vermeld op deze kaart.
Als u een volledige lĳst van mogelĳke bĳwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact
opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.
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