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Behandelschema Sunitinib kuur (oraal) bij gevorderd en/of uitgezaaid niercelcarcinoom 
 
Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Sunitinib. Dit behoort tot de middelen die 
een specifiek enzym (Tyrosine kinase) remmen (Dit zijn moleculen op de oppervlakte van de 
kankercel). Sunitinib is geen chemotherapie. 
Deze behandeling wordt éénmaal in de 6 weken gegeven.  Er zijn verschillende inname schema’s. 
U arts zal met u bespreken welk inname schema voor u geschikt is. 
 
Het verloop van de kuur 

 Medicatie die u in tabletvorm krijgt: 
Sunitinib ….. mg:  eenmaal daags … capsules 
Metoclopramide 10 mg continue, zo nodig 1- 3x daags 1 tablet bij misselijkheid gedurende 
    maximaal 5 dagen achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u 
    contact op te nemen met de behandelaar. 

       U kunt de Sunitinib alleen maar verkrijgen via de Jeroen Bosch Apotheek. 
 
Gebruiksaanwijzing 

 Neem de capsules dagelijks op hetzelfde tijdstip in met water. 

 Sunitinib mag zowel met als zonder voedsel worden ingenomen, echter niet met grapefruitsap of 
vruchten die familie zijn van de grapefruit (grapefruitsap verhoogt namelijk de concentratie 
Sunitinib). Sinaasappelen, mandarijnen en citroenen mogen wel. 

 Gebruik geen st. Janskruid tijdens gebruik van Sunitinib  (St. Janskruid verlaagt namelijk de 
concentratie van Sunitinib) 

 Maak de capsules niet open. 
 
Als u een dosis bent vergeten of hebt uitgebraakt 

 Verdubbel niet de volgende dosis, maar volg het normale doseringsschema. Meldt dit bij een 
volgend bezoek aan uw behandelend arts of verpleegkundig specialist. 

 Indien u braakt na inname van de tablet(ten), neem dan niet opnieuw de capsules in. U wordt 
verzocht het braken aan uw behandelend arts of oncologieverpleegkundige te melden, zodat zij 
u medicatie tegen de misselijkheid kunnen voorschrijven. Neem de volgende dosis in volgens het 
doseringsschema. 

 
Controles 
Controle van uw bloed:      een keer per 6 weken 
Controle van uw arts/verpleegkundig specialist:  1e behandeling a 2 weken daarna  ieder 3 a 6 weken 
 
Algemene bijwerkingen 

 verminderde eetlust, smaakverandering, misselijkheid en braken, met name tijdens beginfase 
van de behandeling 

 irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies 

 vermoeidheid 

 diarree en/of verandering van het ontlastingpatroon 

 veranderingen van de huid 

 invloed op de werking van het beenmerg 
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Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten 

 tijdens het gebruik van Sunitinib kunt u last krijgen van zwelling rond de ogen of oogleden 

 tijdens het gebruik van Sunitinib kan er een tijdelijke verkleuring/verandering van de huid 
optreden. Soms kan een milde vorm van huiduitslag ontstaan. Na het stoppen met Sunitinib 
komt de oorspronkelijke kleur/structuur van de huid weer terug. 

 tijdens het gebruik van Sunitinib kan er een ontkleuring van het haar optreden. In de stopweek 
groeit het haar weer met de eigen kleur. Dit geeft bij langer gebruik van Sunitinib  een ‘zebra-
effect’. Verder kan het haar dunner worden. 

 hoofdpijn en hoge bloeddruk kunnen voorkomen tijdens het gebruik van Sunitinib 

 er kunnen kleine splinterbloedingen ontstaan onder de nagel, die verder geen klachten geven 

 het hand-voet-huidreactie is een veel voorkomende klacht bij deze behandeling. Deze reactie uit 
zich door het tintelen, gevoelloos, pijnlijk, gezwollen of rood worden van de handpalmen en/of 
voetzolen. Mocht u hier last van krijgen, neem dan contact op met uw arts. 

 
Adviezen om uitslag in het gezicht en op het lichaam (=rash) te voorkomen en/of te beperken 

 gebruik een vochtinbrengende crème op de huid 

 gebruik antiroosshampoo om klachten van de hoofdhuid te verlichten 

 gebruik antiroosshampoo om het lichaam te wassen ter verlichting van de jeuk 

 draag loszittende kleding 

 vermijd te warme douches 

 vermijd directe blootstelling aan zonlicht 

 gebruik geen zeep, maar bad- of doucheolie  
 
Adviezen om het hand-voet-syndroom te voorkomen en/of te beperken: 

 vermijd hete lange douches; neem korte lauwe douches 

 vermijd direct zonlicht; verblijf zoveel mogelijk in de schaduw 

 vermijd knellend schoeisel of schoenen met hoge hakken 

 vermijd het dragen van knellende kleding (handschoenen en sokken) 

 vermijd het dragen van knellende ringen, armbanden, horloges etc. 

 vermijd intensieve inspanningen die een wondje/letsel aan de handen of voeten kunnen 
veroorzaken (tuinieren, joggen) 

 vermijd blootstelling van de huid aan zeer heet water (bijv. de afwas) 

 smeer handen en voeten regelmatig in met vaseline of uierzalf, om uitdrogen te voorkomen. 

 koel- of ijskompressen kunnen verlichting geven bij pijn. (Vermijd direct contact met de huid) 

 verwijder eeltvorming op de handen en voeten vooraf aan de behandeling Sunitinib 


