
 

 
1 

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker 
 

VUMON, 50 mg/5 ml concentraat voor oplossing voor infusie 
 

teniposide 
 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat 
belangrijke informatie in voor u. 
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. 
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. 
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.  
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking 
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. 
 
Inhoud van deze bijsluiter 
1. Wat is Vumon en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
3. Hoe gebruikt u dit middel? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u dit middel? 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
 
1. Wat is Vumon en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
 
Vumon behoort tot een groep geneesmiddelen, podofyllotoxine derivaten genaamd. 
 
Vumon is bestemd voor de behandeling van: 
- non-Hodgkin lymfomen; 
- ziekte van Hodgkin; 
- acute lymfoblasten leukemie met verhoogd risico bij volwassenen en kinderen. 
 
 
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in 
rubriek 6; 

- U heeft ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met 
verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie) of bloedafwijking (tekort aan 
bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging 
(trombocytopenie); 

- U heeft leverfunctiestoornissen; 
- U geeft borstvoeding: u dient geen borstvoeding te geven tot tenminste 48 uur na de laatste 
dosering. 

 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Vumon is een sterk werkend geneesmiddel en mag alleen worden toegediend onder controle 
van een arts die is gespecialiseerd in het gebruik van middelen toegepast bij kanker 
(cytostatica), bij voorkeur waar men ervaring heeft met zulke therapieën. 
Tijdens en na het infuus zal uw arts controles bij u uitvoeren. 
 
Vumon mag niet onder de huid (subcutaan) of in een spier (intramusculair) worden 
toegediend. 
 
Uw arts zal regelmatig tellingen van de bloedcellen en nier- en leverfunctietesten uitvoeren.  
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Er zijn onvoldoende gegevens bekend bij patiënten met lever- en/of nierfunctiestoornissen, 
maar aanpassing van de dosering kunnen nodig zijn voor patiënten met een duidelijke nier- 
of leverfunctievermindering. 
 
Vumon dient voorzichtig te worden toegediend aan patiënten bij wie het beenmerg bij de 
tumor is betrokken, behalve wanneer er sprake is van een acute lymfatische leukemie, een 
kwaadaardige aandoening die het bloed en het beenmerg aantast. 
 
Kinderen  
Niet gebruiken bij te vroeg geboren kinderen of pasgeborenen. Kan toxische reacties en 
allergische reacties veroorzaken bij zuigelingen en kinderen jonger dan 3 jaar. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Vumon nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of 
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? 
Vertel dat dan ook uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder 
recept kunt krijgen.  
 
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 
 
Vrouwen in de vruchtbare leeftijd/anticonceptie 
Vrouwen in de vruchtbare leeftijd worden aanbevolen om niet zwanger te worden. Bij gebruik 
door de man zowel als door de vrouw moeten tijdens de behandeling en gedurende drie 
maanden na het staken van de behandeling voorbehoeds maatregelen genomen worden. 
 
Vruchtbaarheid 
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van teniposide op de vruchtbaarheid. Op basis 
van het werkingsmechanisme, zou teniposide de vruchtbaarheid bij de man kunnen 
verminderen, en kan worden overwogen om sperma te bewaren voor vaderschap later. 

 
Zwangerschap 
Het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap kan schadelijk zijn voor de baby. 
Daarom wordt het gebruik van teniposide tijdens de hele zwangerschap, en het eerste 
trimester in het bijzonder ontraden. 
 
Borstvoeding 
Het is niet bekend of dit geneesmiddel in de moedermelk terecht komt. Gezien het mogelijke 
schadelijke effect dient u geen borstvoeding te geven tot tenminste 48 uur na de laatste 
dosering. 
 
 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? 
Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines  
Dit geneesmiddel veroorzaakt zelden slaperigheid en vermoeidheid. Uw arts zal u advies 
geven omtrent rijvaardigheid en het bedienen van gevaarlijke machines. 
 
Vumon bevat benzylalcohol.  
 
 
3. Hoe gebruikt u dit middel? 
 
Vumon wordt aan u toegediend in een ziekenhuis onder toezicht van een ervaren arts. 
Het zal worden toegediend in de vorm van een infuus in een ader (intraveneus) gedurende 
een periode van 30 minuten. 
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De hoeveelheid Vumon die u krijgt, zal worden berekend op basis van uw 
lichaamsoppervlakte. Afhankelijk van uw dosis kan een deel of de hele inhoud van de ampul 
met Vumon vóór gebruik worden verdund met 9 mg/ml (0,9%) natriumchloride oplossing voor 
injectie of 50 mg/ml (5%) glucoseoplossing voor injectie. Er kan meer dan één ampul nodig 
zijn om de vereiste dosis te bereiken. 
 
Hoeveel Vumon wordt er toegediend? 
 
Behandeling met alleen Vumon  
a. De dosering is 30 mg per m² lichaamsoppervlakte per dag gedurende 5 

opeenvolgende dagen gevolgd door een rustinterval van 10 dagen. In de regel 
worden 6 tot 10 behandelingscycli toegepast; 
 
in plaats van de onder a) genoemde kan ook de volgende dosering worden 
toegepast: 

 
b. 40 – 50 mg per m² lichaamsoppervlakte per dag gedurende 2 maal per week tijdens 6 

tot 9 weken. De dosis mag per week een derde keer gegeven worden wanneer het 
beenmerg het aankan. 

 
Om de ziekte in onder controle te houden wordt een eenmalige dosis van 100 mg per m² 
lichaamsoppervlakte om de 10 à 14 dagen aanbevolen. Deze behandeling dient enkele 
maanden te worden toegepast. 
 
Vumon in combinatie met andere middelen 
Vumon wordt gebruikt in combinatie met verschillende andere bekende chemotherapie 
middelen.  
Wanneer het wordt gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen met een remmende 
werking op het beenmerg moet de dosering op juiste wijze worden verminderd. 
 
Patiënten met Down’s Syndroom 
Patiënten met Down’s Syndroom kunnen zeer gevoelig zijn voor chemotherapie met een 
remmende werking op het beenmerg. Dosisaanpassing kan bij deze patiënten worden 
overwogen. 
 
Gebruik bij kinderen  
De totale dosis per cyclus is 300 mg per m² lichaamsoppervlakte, toegediend over een 
periode van 3 tot 5 dagen. De cyclus kan iedere drie weken worden herhaald of zodra het 
beenmerg zich heeft hersteld. 
 
Heeft u te veel van dit middel gebruikt? 
Bij patiënten die werden behandeld met hogere doses dan aanbevolen en die daarbij vóór de 
behandeling werden behandeld met middelen om overgeven te voorkomen zijn plotselinge 
veranderingen van het centrale zenuwstelsel, verlaagde bloeddruk en een te hoog 
zuurgehalte van het bloed voorgekomen. 
 
Er is geen middel bekend tegen een overdosering met Vumon. De te verwachten 
complicaties van een overdosering zijn het gevolg van beenmergremming.  
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op 
met uw arts of verpleegkundige. 
 
 
4. Mogelijke bijwerkingen 
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Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet 
iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen zijn met onbekende frequentie 
gemeld: 
 
Infecties 

- infectie 
- bloedvergiftiging (sepsis), met soms fatale afloop, kan het gevolg zijn van ernstige 

remmende werking op het beenmerg (myelosuppressie). 
 
Bloed- en lymfestelselaandoeningen 

- tekort aan aanmaak van bloedcellen door het beenmerg (beenmergdepressie of 
ernstige remming op het beenmerg) waarbij bloedafwijking die zich uit in verhoogde 
gevoeligheid voor infecties (leukopenie) of bloedafwijking met als verschijnselen 
blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie) optreedt 7 tot 14 dagen na de 
behandeling met dit geneesmiddel. 

- bloedarmoede (anemie)  
- vermindering van bloedcellen vanwege voortijdige vernietiging van rode bloedcellen 

door het immuunsysteem (immuun hemolytische anemie).  
- een agressieve kanker van het beenmerg en bloed, leukemie genaamd, bij toediening 

van dit geneesmiddel samen met andere geneesmiddelen die de celdeling remmen 
(anti-neoplastische middelen). 

 
Immuunsysteemaandoeningen 

- ernstige allergische reacties (anafylactoïde reacties) 
- overgevoeligheid 

 
Voedings- en stofwisselingsstoornissen 

- gebrek aan eetlust (anorexie) 
 
Psychische stoornissen 

- verwarring 
 
Zenuwstelselaandoeningen  

- verminderd bewustzijn 
- hoofdpijn. 
- vergiftiging van het zenuwstelsel (neurotoxiciteit), waaronder ernstige 

zenuwbeschadiging (neuropathie) bij patiënten bij wie een interactie optrad tussen 
vincristinesulfaat, een ander anti-kankermiddel, en dit geneesmiddel. 

 
Hartaandoeningen 

- stoornis in het hartritme (aritmie) 
- versnelde hartslag (tachycardie) 

 
Bloedvataandoeningen 

- blozen 
- verlaagde bloeddruk (hypotensie) 
- verhoogde bloeddruk (hypertensie) 

 
Ademhalingsstelsel- en borstkasaandoeningen 

- benauwdheid door krampen van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) 
- kortademigheid (dyspneu) 
- longtoxiciteit 

 
Maagdarmstelselaandoeningen 

- diarree en buikpijn 
- misselijkheid en braken 
- ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis)/ 
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Lever- en galaandoeningen 

- leverfunctiestoornissen 
 
Huid- en onderhuidaandoeningen 

- haarverlies (alopecia) komt vaak voor, met name bij patiënten die herhaalde malen 
worden behandeld. 

- zweten 
- huiduitslag welke gepaard kan gaan met hevige jeuk en vorming van bultjes 

(urticaria), met of zonder jeuk (pruritus) 
 
Nier- en urinewegaandoeningen 

- nierfunctiestoornissen 
 

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen 
- ongebruikelijke zwakte (asthenie) 
- rillingen 
- ontsteking van het slijmvlies (mucositis) 
- vochtophoping (oedeem) 
- koorts 
- plotselinge dood, waarschijnlijk te wijten aan hartritmestoornissen (aritmieën) en 

verlaagde bloeddruk (hypotensie). 
 
Het melden van bijwerkingen 
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. Dit geldt 
ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook 
rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. 
 
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de 
veiligheid van dit geneesmiddel. 
 
 
5. Hoe bewaart u dit middel? 
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Bewaren beneden 25°C 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op 
de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de 
uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. 
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze 
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 
 
 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
Welke stoffen zitten er in dit middel? 
- De werkzame stof in dit middel is teniposide. 5 ml infusievloeistof bevat 50 mg teniposide 

(10 mg/ml). 
- De andere stoffen in dit middel zijn benzylalcohol, N,N-Dimethylacetamide, 

macrogolglycerolricinoleaat, maleïnezuur en alcohol 96 %. 
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Hoe ziet Vumon eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Vumon is verkrijgbaar in dozen met 10 ampullen van 5 ml. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
Bristol-Myers Squibb B.V. 
Orteliuslaan 1000 
3528 BD Utrecht 
 
In het register ingeschreven onder RVG 08539. 
 
Geneesmiddel op medisch voorschrift. 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2014. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg. 
 
Gevallen van onverenigbaarheid  
Heparine kan neerslaan van teniposide veroorzaken. Daarom dient alle infusieapparatuur 
zowel voor als na toediening van teniposide ruim met 5 % glucose of 0,9 % natriumchloride 
te worden doorgespoeld. 
Zie voor verdunning met infusievloeistoffen de rubriek 
Gebruiksaanwijzing/verwerkingsinstructies. 
Er dienen geen andere geneesmiddelen met Vumon te worden gemengd. 
De kunststoffen ABS en PVC dienen niet gebruikt te worden in combinatie met Vumon 
(rubriek 6.6 van de Samenvatting van de Productkenmerken). 
 
Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 
Hard plastic apparatuur, bestaande uit ABS (een polymeer van acrylonitril, butadine en 
styreen) kan ontleden door blootstelling aan N,N-dimethylacetamide, een van de 
oplosmiddelen waaruit Vumon bestaat. ABS-bevattende materialen dienen derhalve niet te 
worden gebruikt. 
 
Om extractie van de weekmaker DEHP (di[2-ethylhexyl]ftalaat) vanuit polyvinylchloride 
(PVC) containers te voorkomen, dienen oplossingen van Vumon te worden bereid in niet-
DEHP bevattende infusieflacons, b.v. glazen of Accumed en PAB flacons; het betreft met 
rubber behandelde copolymeren van ethyleen en propyleen, die geen weekmakers 
(“plasticizers”) bevatten. 
 
Direct voor toediening dient iedere 5 ml ampul Vumon (bevattend 50 mg teniposide) te 
worden verdund met 125, 250 of 500 ml 5 % glucose of 0,9 % NaCl. 
Deze verdunningswijze geeft uiteindelijk teniposide concentraties van 0,4 mg/ml, 0,2 mg/ml 
en 0,1 mg/ml. 
 
De verdunde oplossing dient vervolgens door middel van intraveneuze toediening te worden 
toegediend gedurende minimaal 30 minuten. 
Het verdient aanbeveling om de verdunde oplossing toe te dienen gebruikmakend van niet-
DEHP- of laag-DEHP-bevattende infusiesets. Geschikte infusiesets zijn bijvoorbeeld de “lipid 
administration set” van de firma Kendall-McGaw Laboratories en de “nitroglycerin 
administration set” van de firma Abbott Laboratories. 
In glazen of in Accumed en PAB infusieflacons bedraagt de houdbaarheid 24 uur bij 
kamertemperatuur (15-25°C) in de volgende concentraties: 0,1 mg/ml, 0,2 mg/ml en 0,4 
mg/ml. 
 
N.B. Alle verdunde oplossingen zijn metastabiel (oververzadigd). Om de kans op neerslag 
 te verkleinen worden de volgende aanbevelingen gedaan: 



 

7 

 1. Na verdunning dient het infuus zo spoedig mogelijk te worden toegediend. 
 2. Na verdunning en mengen dient het infuus zo min mogelijk te worden geschud. 
 3. De toedieningsset dient voortdurend te worden gecontroleerd op neerslagvorming.  
 Zodra er neerslag wordt geconstateerd dient de toediening direct te worden gestaakt. 
 


