
Supplement informatiewijzer oncologie

4. EndocriEnE bEhandEling 
gosErElinE 
bij borstkankEr

Omdat de borstkanker hormoongevoelig is, heeft u samen met uw arts besloten 
dat u wordt behandeld met endocriene therapie in tabletvorm. Hierbij krijgt u ook 
endocriene therapie in de vorm van injecties, Goselerine. Goselerine wordt voorge-
schreven bij vrouwen die niet in de overgang zijn (premenopauzaal).
 
Goselerine zorgt ervoor dat de oestrogeenproduktie in de eierstokken tijdelijk 
wordt stilgelegd. Dit betekent dat de groei van de tumor kan stoppen of dat de 
tumor zelfs kleiner kan worden.
 
Uw arts schrijft Goselerine voor samen met endocriene therapie, als aanvullend 
medicijn na een operatie van hormoongevoelige borstkanker. We spreken dan 
van een adjuvante behandeling. Daarnaast wordt Goselerine voorgeschreven bij 
vrouwen met borstkanker die niet meer te opereren is, of wanneer is aangetoond 
dat er al uitzaaiingen (metastasen) zijn, dus als palliatieve behandeling.
 
hoe gebruikt u goselerine?
U krijgt van uw huisarts of specialist één keer per vier weken of drie maanden een 
injectie onder de huid.
 
Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?
Deze staan uitgewerkt in hoofdstuk 3
•	 Overgangsverschijnselen, zoals opvliegers, slaapproblemen, vermoeidheid,  

concentratiestoornissen, stemmingsstoornissen, hoofdpijn, gewichtstoename,  
huid en haarproblemen, droge vagina, libidoverlies, klachten van urineverlies.

•	 Onvruchtbaarheid.
•	 Gewrichtsklachten. 

 

Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
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•	 Osteoporose (botontkalking) en botbreuken.
•	 Misselijkheid.
•	 Trombose en hart- en vaatziekten.
 
specifieke aandachtspunten
Over het algemeen wordt Goselerine goed verdragen.
 
wat moet u weten tijdens het gebruik van goselerine?
•	 Tijdens de eerste twee maanden van de behandeling is het belangrijk dat u nog 

extra maatregelen neemt om een zwangerschap te voorkomen.
•	 Op de plaats waar u de injectie krijgt kan soms een blauwe plek ontstaan.
•	 Neem bij vaginaal bloedverlies altijd contact op met uw arts of verpleegkundig 

specialist.
•	 Zeker in het begin van de behandeling, hebben sommige vrouwen symptomen die 

ze ook kunnen hebben vlak voor hun normale menstruatie. Meestal gaat dit over 
als u doorgaat met de behandeling.

•	 Uw borsten kunnen pijnlijk zijn of gespannen aanvoelen.
•	 Verandering in bloeddruk.
•	 U kunt last hebben van tintelende vingers of tenen.
 
afspraken
Krijgt u last krijgt van bijwerkingen (uitgezonderd klachten die duiden op trombose of 
een longembolie)? Dan raden wij u aan om deze eerst enkele dagen tot weken aan te 
kijken als dat mogelijk is. Vaak verdwijnen de klachten na verloop van tijd weer als uw 
lichaam gewend is aan de behandeling.
 
Bespreek de bijwerkingen waar u last van heeft in ieder geval ook met uw arts of 
verpleegkundig specialist. Zij kunnen u tips geven over hoe u de hinder die u van 
bijwerkingen heeft kunt verminderen.
 
Heeft u (medische) vragen tijdens kantooruren?
Dan kunt u bellen met het secretariaat van het Oncologisch centrum: telefoon 
nummer (073) 553 82 25.
•	 Met medische vragen en/of zorgproblemen belt u bij voorkeur van maandag t/m 

vrijdag tussen 09.00 - 10.30 uur. Als de secretaresse uw vraag niet kan beant-
woorden, wordt u doorverbonden of terug gebeld door de verpleegkundig  
specialist.

•	 Met spoedvragen kunt u tot 17.00 uur bellen
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