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Pazopanib 

Samenstelling van de therapie 

Pazopanib (Votrient®) is een geneesmiddel dat behoort tot de groep van 

de ‘gerichte medicaties’ die selectief inwerken op bepaalde tumoren. Dit 

geneesmiddel bindt aan de tumorcellen en remt de vorming van 

bloedvaten die de tumorcellen voorzien van voedingsstoffen en zuurstof. 

Zo vertraagt dit geneesmiddel de snelheid waarmee de tumor groeit. 

Verloop van de therapie 

Pazopanib (Votrient®) wordt éénmaal daags ingenomen via de mond, 

telkens rond hetzelfde tijdstip. Pazopanib moet steeds op een lege maag 

worden ingenomen, dat betekent dat u: 

 Twee uur niets meer gegeten heeft op het moment dat u uw dosis 

Pazopanib inneemt. 

 Of u neemt uw dosis Pazopanib in ‘s ochtens bij het ontwaken. 

 Na de inname van Pazopanib wacht u 1 uur alvorens u terug eet. 

Slik de tabletten in hun geheel in met een glas water, zonder te kauwen. 
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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 

 Ongewone vermoeidheid, klik hier  

 Diarree of verandering stoelgangspatroon, klik hier 

 Verhoogde bloeddruk, klik hier 

 Klachten aan handen of voeten (hand-voetsyndroom), klik hier 

 Verkleuring van het haar (pigmentverlies), klik hier 

Minder frequente nevenwerkingen 

 Misselijkheid en braken, klik hier 

 Griepachtige verschijnselen zoals gewrichtspijn, spierpijn en/of 

hoofdpijn, klik hier  

 Droge huid en schilferigheid, klik hier 

 Ontstekingen van de mond (pijn, irritatie, pijnlijke zweertjes), 

klik hier 

 Smaakstoornissen, klik hier  

 Invloed op uw seksualiteit, vruchtbaarheid en/of menstruatie, 

klik hier 
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Specifieke richtlijnen 

 Meld uw behandelende arts welke geneesmiddelen u momenteel 

gebruikt. Gebruik geen andere geneesmiddelen zonder dit eerst met 

uw arts te bespreken. 

 Neem Pazopanib niet in met pompelmoessap, sterfruit of preparaten 

op basis van Sint-Janskruid. Deze middelen kunnen de werking van 

Pazopanib nadelig beïnvloeden. 

 Wanneer u een dosis Pazopanib bent vergeten, mag u die inhalen tot 

12 uur voor de volgende dosis. Wanneer er minder dan 12 uur is voor 

de volgende dosis, slaat u de vergeten dosis over. Neem dan de 

volgende dosis in op het geplande tijdstip. Neem geen dubbele dosis 

om de gemiste dosis in te halen. Bij een vergetelheid, respecteer de 

uren voor en na de maaltijd. 

 Probeer lactose in de voeding te beperken. In combinatie met de 

Pazopanib kan dit een nadelig effect hebben op de darmwerking. 

 Pazopanib kan een normale wondgenezing verstoren. Het is daarom 

belangrijk dat u eventuele ingrepen (bijvoorbeeld aan de tanden) 

eerst met uw arts bespreekt. Om die reden is het ook belangrijk dat 

u eventuele wonden toont aan uw arts of verpleegkundige, zodat zij 

een gepaste verzorging kunnen instellen.  

 Indien u koorts (dit is temperatuur boven 38,5 °C) of andere tekens 

van infectie vertoont, dient u contact op te nemen met uw 

behandelend arts/ huisarts.  

Aarzel niet om bij problemen of vragen uw behandelend arts of 

verpleegkundige te contacteren.  
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Contactgegevens Dienst Oncologie 

Urologische oncologie 

Campus Aalst  

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst  

Tel: 053 72 43 78 

Marleen.de.pauw@olvz-aalst.be 

Brecht.van.vaerenbergh@olvz-aalst.be 
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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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