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Patiënteninformatie 
longziekten: Etoposide (Vepesid) 

 
 

Verloop chemokuur Bijwerkingen en aandachtspunten 
 

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is 
een behandeling met cytostatica 
(kankerbestrijdend middel). Dit middel is 
Etoposide (dit is hetzelfde als Vepesid®). 

 
Deze chemotherapie kan zowel via een infuus of 
via capsules worden toegediend. Uw arts heeft 
besloten u capsules voor te schrijven. U neemt 

deze gedurende vijf achtereenvolgende dagen om 
de 3 of 4 weken.  De arts zal dit met u bespreken. 
De periode van 3 of 4 weken wordt een kuur 
genoemd. 

 
 

Ter voorkoming van bijwerkingen kunt u 
medicatie innemen. Zie medicatieoverzicht op 
de achterzijde van deze bladzijde. 

 
Kort voor de volgende kuur komt u voor controle 
naar het ziekenhuis en wordt onder andere uw 
bloed gecontroleerd. Afhankelijk van uw 

lichamelijke conditie vinden er extra controles 
plaats. 

 
U kunt deze chemokuur alleen ophalen bij de 
Jeroen Bosch Apotheek. Deze apotheek bevindt 
zich in het ziekenhuis op de begane grond, naast 
de ingang. 

 
 
 

Medicatie 
 

Bepaalde medicatie, voedingssupplementen, 
homeopathische middelen of vitamine gaan niet 
samen met chemotherapie. Meldt het gebruik 
of wijzigingen hiervan altijd bij uw behandelaar. 
 
  

 
 

 
De chemotherapie die u krijgt geeft mogelijk 
bijwerkingen. 
De meest voorkomende zijn: 

• Vermoeidheid/zwakte/slaperigheid(>10%) 
• Misselijkheid/braken/maagklachten (> 

10%); 
• Verminderde eetlust/smaakverandering; 
• Obstipatie (>10%) 
• Diarree (1-10%); 
• Haaruitval (>10%) ; 
• Verandering van de bloedwaarden (>10%); 
• Huiduitslag/jeuk (1-10%); 
• Ontstekingen van mondslijmvliezen en 

slokdarm (1-10%). 
 
 

Bij het gebruik van etoposide zijn de volgende 
aandachtspunten belangrijk: 

• Etoposide kan de werkingen van middelen 
die de bloedstolling tegengaan versterken. 
Meldt het starten en/of stoppen van 
etoposide bij uw trombosedienst; 

• Bewaar de capsules Etoposide 
beneden 25°C; 

• Was na inname direct uw handen; 
• Neem de capsules heel in met een half 

glas water (niet bijten, breken of open 
maken); 

• Het aantal capsules wat moet 
worden ingenomen is per patiënt 
anders; 

• Neem de capsules direct achter elkaar 
in op een lege maag; 

• De lege doordrukstrips in dubbele stevige 
afvalzakken doen en afvoeren met het 
normale huisvuil. 
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Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 
van de van de van de van de van de 
kuur kuur kuur kuur kuur 

Etoposide 
Capsules 
 
 
 

Metoclopramide 
10 mg 
bij misselijkheid 

’s ochtends ’s ochtends ’s ochtends ’s ochtends ’s ochtends 
op lege op lege op lege op lege op lege 
maag maag maag maag maag 

innemen innemen innemen innemen innemen 

 

 

 

Via mijnJBZ- Medimapp vindt u meer algemene informatie over onder andere 
chemotherapie, bijwerkingen en adviezen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo nodig 
maximaal 
3 per dag 

Zo nodig 
maximaal 
3 per dag 

Zo nodig 
maximaal 
3 per dag 

Zo nodig 
maximaal 
3 per dag 

Zo nodig 
max 3 
per dag 

 

Medicatieoverzicht Etoposide. 


