
I N F O R M A T I E  V O O R  D E  P A T I Ë N T

Crizotinib

Samenstelling van de therapie

In samenspraak met uw arts is er beslist een therapie met crizotinib

(Xalkori®) te geven. Deze behoort tot de ‘doelgerichte therapieën’,

omdat ze ontwikkeld zijn om zich te richten op bepaalde kenmerken van

de kankercellen die niet aanwezig zijn op normale cellen.

Verloop van de therapie

De medicatie wordt gegeven in de vorm van capsules. Crizotinib

(Xalkori®) wordt tweemaal daags ingenomen, het best op hetzelfde

tijdstip van de dag, en kan met of zonder voeding ingenomen worden.

De duur van de therapie hangt af van het effect van de therapie en hoe

u de therapie verdraagt. De behandeling kan worden aangepast

afhankelijk van hoe u deze verdraagt.

Maandelijks komt u langs bij de arts voor een controle.

Twee maanden na de start van inname van de medicatie gebeurt een

herevaluatie met CT-scan, nadien is dit om de drie maanden.

Respiratoire 
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Plaats van toediening

Wanneer u op controle komt bij de arts, krijgt u crizotinib (Xalkori®)

mee. U neemt de tabletten thuis in zoals voorgeschreven, u hoeft dus

niet opgenomen te worden in het ziekenhuis. De medicatie is enkel in het

ziekenhuis te verkrijgen.

Nevenwerkingen van de therapie

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op

‘klik hier’. Voor de algemene infobrochure klik hier.

Klik hier voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

Frequente nevenwerkingen

 Effecten op het gezichtsvermogen (lichtflitsen, wazig zien)

 Misselijkheid met of zonder braken, klik hier

 Diarree of obstipatie, klik hier of klik hier

 Verminderde eetlust en/of smaakveranderingen, klik hier

 Oedeem (vochtopstapeling)

 Vermoeidheid, klik hier

Minder frequente nevenwerkingen

 Verminderd aantal rode bloedcellen, klik hier

 Duizeligheid

 Tintelingen in vingertoppen of tenen, klik hier
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https://webshare.iprova.be/6xd56zfzol3kz9bs
https://webshare.iprova.be/m55xwd60vpsmxdv8
https://webshare.iprova.be/58zxofhkttrw6syx
https://webshare.iprova.be/v05h8620mkpj1jcr
https://webshare.iprova.be/o4tctw7y6h6kzsty
https://webshare.iprova.be/msody7h5sl86qwj3
https://webshare.iprova.be/bqonq8qsks80l5ms
https://webshare.iprova.be/vz23xrd1k9myw0tj
https://webshare.iprova.be/wznwo9fl55mzb8qc


Specifieke richtlijnen

U neemt één capsule ‘s morgens en één capsule ‘s avonds, met of

zonder voeding. U neemt de medicatie best op hetzelfde tijdstip van de

dag in. Slik de capsule in zijn geheel door, zonder erop te kauwen, de

capsule op te lossen of open te maken.

Wanneer u een dosis bent vergeten, neemt u de gemiste dosis best zo

snel mogelijk in, tenzij het minder dan 6 uur is tot de volgende dosis.

Neem nooit een dubbele dosis (twee capsules tegelijk) om een vergeten

capsule in te halen!

Als u moet braken nadat u een capsule hebt genomen, neem dan geen

extra dosis in maar neem uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip

in.

Eet geen pompelmoes en drink geen pompelmoessap. Dit kan de

werking van crizotinib (Xalkori®) nadelig beïnvloeden.

Aarzel niet om bij problemen of vragen uw behandelend arts of sociaal

verpleegkundige/maatschappelijk assistente te contacteren.

Succes met de behandeling!
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Contactgegevens

Campus Aalst 

Moorselbaan 164 – 9300 Aalst

Hoe kan u ons contacteren?

 Tel: 053/72 40 32

 Long.onco@olvz-aalst.be

D i s c l a i m e r

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te 

geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de 

uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus 

niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw 

specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel 

op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.
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