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Temozo l om ide    

Samenstelling van de therapie
In samenspraak met uw arts is er beslist Temozolomide (Temodal®) toe 
te  dienen.  Temodal®  is  een  geneesmiddel  dat  aangewezen  is  voor  de 
behandeling  van  een  kwaadaardige  hersentumor.  Het  bevat  de 
werkzame stof Temozolomide. Deze stof wordt  in het  lichaam omgezet 
tot een andere verbinding die zich op zijn beurt vasthecht aan het DNA 
van cellen. Hierdoor wordt de celdeling geblokkeerd en wordt de groei 
van  de  tumor  afgeremd.  De  dosis  wordt  berekend  op  basis  van  het 
lichaamsoppervlak.  Uw  lichaamsgewicht  en  lengte  zal  nagevraagd 
worden.

Verloop van de therapie

Temodal® kan met of zonder bestraling gecombineerd worden.

Temozolomide (Temodal®) samen met bestraling

Op  de  dag  van  de  voorbereiding  voor  de  bestraling  zal  er  een 
bloedafname  gebeuren  en  worden  de  nodige  voorschriften  door  uw 
behandelend arts meegegeven waarna u de medicatie voor 7 dagen kan 
afhalen in de ziekenhuisapotheek (blok T - 2e verdieping).

Deze  procedure  herhaalt  zich  wekelijks  waardoor  u  1x  per  week 
ongeveer  2u  in  het  ziekenhuis  zal  zijn  (bloedafname  –  bestraling  – 
consultatie behandelend arts – apotheek).
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De verkregen medicatie kan u best klaar leggen voor de ganse week, in 
een pillendoos en dit samen met een andere persoon om vergissingen te 
voorkomen.

Gedurende de volledige duur van de bestraling neemt u iedere dag (dus 
ook in het weekend) de vastgestelde dosering Temodal®  in. Vijf dagen 
per  week  wordt  dit  gecombineerd  met  bestraling.  Het  moet  best 
ongeveer 1u voor de bestraling ingenomen worden.

Na afloop van de bestraling wordt een pauze van 4 weken ingelast zodat 
uw lichaam zich kan herstellen.

Bij gunstige evolutie en goede  tolerantie wordt er na deze  rustperiode 
overgeschakeld  naar  een  “consolidatiefase”  met  Temodal  alleen  (zie 
volgende paragrafe.

Met  onderstaand  overzicht willen we u helpen bij  de  planning  van uw 
medicatie – inname bij combinatie bestraling en Temodal®:

§ Uur van bestraling – 2 uur = vanaf dit moment niets meer eten

§ Uur van de bestraling – 1 uur = neem uw dosis Temodal® met water

Met  onderstaand  overzicht willen we u helpen bij  de  planning  van uw 
medicatie  inname  op  dagen  zonder  bestraling  (bijv  het  weekend  of 
onderhoud bestralingstoestel)

§ Wakker worden en inname van Temodal®

§ Vervolgens wacht u nog 1 uur alvorens te ontbijten

Temozolomide (Temodal®) zonder bestraling

Deze fase bestaat meestal uit 6 behandelcycli van elk 28 dagen, waarin u 
alleen  op  de  eerste  5  dagen  de  voorgeschreven  hoeveelheid  Temodal 
één keer par dag inneemt. 
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Vóór iedere kuur wordt uw bloed onderzocht om te controleren hoe u op 
de behandeling reageert. Bij bijwerkingen kan het nodig zijn, de dosering 
aan  te  passen  of  de  behandeling  te  stoppen.  Na  3  en  na  6 maanden 
wordt een scan van uw hoofd gemaakt om het effect van de behandeling 
te volgen.

De nodige voorschriften worden door uw behandelend arts meegegeven 
waarna u de medicatie kan afhalen in de ziekenhuisapotheek (blok T – 2e 
verdieping).

U neemt de capsules 1 maal per dag in, met 24uur tussen beide innames 
en bij voorkeur elke dag rond hetzelfde tijdstip. Temodal® moet op een 
lege maag worden ingenomen.

Wijze van toediening 
§ Temodal® wordt toegediend in de vorm van capsules van 5 mg, 20 

mg, 100mg of 250mg. Uw arts zal de juiste dosis bepalen, waardoor 
u een combinatie van verschillende capsules zal moeten innemen.

§ Temodal® moet  toegediend worden  in nuchtere  toestand. Van één 
uur  voor  tot  één  uur  na  inname  verwijderen  mag  u  alleen  water 
drinken, maar niets eten.

§ De pillen moeten in hun geheel ingeslikt worden met een glas water 
en mogen niet worden geopend of gekauwd.

§ Een  anti-braakmiddel  wordt  eveneens  voorgeschreven  met  de 
bedoeling misselijkheid te voorkomen of onder controle te krijgen. 

§ Temodal® dient op kamertemperatuur bewaard te worden en buiten 
bereik van kinderen.
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§ Steeds  uw  handen  wassen  voor  en  na  contact  en  inname  van  de 
medicatie.

§ Nooit  op eigen  initiatief  een vergeten dosis  in  te halen.  Steeds uw 
behandelend arts contacteren (zie contactgegevens).

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. 

Mogelijke nevenwerkingen

§ Tijdelijke  onderdrukking  van  het  beenmerg  met  risico  op 
infecties of bloedarmoede, klik hier

§ Misselijkheid en braken, klik hier

§ Vermoeidheid, klik hier 

§ Smaakverandering, klik hier 

§ Verminderde vruchtbaarheid, klik hier

Specifieke richtlijnen
Gelieve uw arts of verpleegkundige te raadplegen:

§ Als u naast Temodal® nog andere geneesmiddelen gebruikt, start of 
stopt, dan moet u dit met uw arts bespreken. Sommige medicijnen 
kunnen elkaars werking namelijk beïnvloeden. 
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https://webshare.iprova.be/6xd56zfzol3kz9bs
https://webshare.iprova.be/m55xwd60vpsmxdv8
https://webshare.iprova.be/vz23xrd1k9myw0tj
https://webshare.iprova.be/58zxofhkttrw6syx
https://webshare.iprova.be/bqonq8qsks80l5ms
http://iprova/Management/LinkLoader.aspx?ID=2adf9368-0abd-446b-99ea-8487e3fcda2b
https://webshare.iprova.be/msody7h5sl86qwj3
http://iprova/Management/LinkLoader.aspx?ID=836d68b7-2797-48bb-bc8b-b8e12a09c057
https://webshare.iprova.be/spp7rcf880sc28z5


Contactgegevens 
Neurologische Oncologie

Campus Aalst 
Moorselbaan 164 - 9300 Aalst 

Secretariaat Radiotherapie – Oncologie
Tel: 053 72 44 79

Verpleegkundig specialist
Tel: 053 72 40 15

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.
 
Versie 21/03/2023
Goedgekeurd door dokter Luc Verbeke
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