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Behandelschema Enzalutamide (Xtandi®) bij uitgezaaid prostaatcarcinoom 

 

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met enzalutamide. Dit middel wordt gebruikt bij 

de behandeling van uitgezaaid prostaatcarcinoom die niet hormoongevoelig is. Het kan worden ingezet 

nadat u chemotherapiebehandelingen heeft gehad. 

 

Het verloop van de kuur 

1. Medicatie die u in tabletvorm krijgt: 

Enzalutamide 160 mg:  1x daags (4 capsules van 40 mg) 

       U kunt Enzalutamide alleen maar verkrijgen via de Jeroen Bosch Apotheek.     

 

Gebruiksaanwijzing enzalutamide 

 Capsules in zijn geheel doorslikken met water. 

 De capsules kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen. 

 De capsules iedere dag op hetzelfde tijdstip innemen. 

Als u een dosis bent vergeten 

 Een vergeten dosis binnen 12 uur innemen, anders deze overslaan. 

 Verdubbel niet de volgende dosis, maar volg het normale doseringsschema. 

 Meldt dit bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts/verpleegkundig specialist. 

 Indien u braakt na inname van de capsule(s), neem dan niet opnieuw de capsules in. U wordt 

verzocht het braken aan uw behandelend arts of verpleegkundig specialist te melden, zodat zij u 

medicatie tegen de misselijkheid kunnen voorschrijven. Neem de volgende dosis in volgens het 

doseringsschema. 

 

Controles 

Controle van uw bloed:     1
e
 – 2

e
 maand: een keer per 4 weken 

       daarna een keer per 8 weken 

Controle arts of verpleegkundig specialist:  1
e
 – 2

e
 maand: een keer per 4 weken 

       daarna een keer per 8 weken  

        

Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten 

 Hoofdpijn 

 Opvliegers 

 Hoge bloeddruk 

 Droge huid, jeuk 

 Aanmaakstoornis witte bloedcellen. 

Indien u de volgende tekenen hebt, dient u direct contact op te nemen met het ziekenhuis: 

 Koorts: bij 38,5 °C of hoger 

 Koorts: als u binnen 12 uur twee keer tussen de 38°C en 38,4 °C meet. 

 Koude rillingen 

 Enzalutamide kan interacties geven met uw anderen medicijnen, waaronder medicatie van de 

trombosedienst, cholesterolverlagers, anti-epilepsie medicatie en bepaalde maagbeschermers. Het 

volgende is daarom belangrijk: 

 Bespreek altijd uw overige medicatie met uw arts of verpleegkundig specialist. 

 Geef aan de trombosedienst door dat u start met enzalutamide. 

 Het kan zijn dat er extra controles gedaan worden bij de trombosedienst. 

 

 

 

 
   

 


