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Behandelschema Bosutinib (Bosulif®) kuur bij Chronische Myeloïde Leukemie 
 
Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Bosutinib. 
Bij chronische myeloïde leukemie wordt een aanhoudend signaal afgegeven om extra witte 
bloedcellen te blijven produceren. Bosutinib blokkeert die signalen heel specifiek of schakelt deze uit, 
zodat er geen extra witte bloedcellen worden aangemaakt. Bosutinib is een medicament dat in 
tabletvorm gegeven wordt. 
 

Het verloop van de kuur 
1. Medicijnen die u per tablet krijgt: 
 Bosutinib 400 mg: 1 maal daags 1 tablet(ten) 
U kunt de Bosutinib uitsluitend verkrijgen bij de Jeroen Bosch Apotheek. 
 

Controles 
Regelmatig vindt controle van het bloed en controlebezoek bij de arts of verpleegkundig specialist 
plaats.  
Afhankelijk van het verloop van de bloedcellen en/of nierfunctie zal de dosis aangepast worden.  
 

Mogelijke bijwerkingen 
 misselijkheid en braken (vaak) 

 luchtweginfectie, kortademigheid, hoesten (vaak) 

 diarree en buikpijn (vaak) 

 huiduitslag (vaak) 

 invloed op de werking van het beenmerg (vaak), met name bloedplaatjes te kort. 

 vermoeidheid (vaak) 
 

Specifieke aandachtspunten 
 voor start van de behandeling dient u getest te worden op hepatitis B infectie. 

 zorgt dat u bij start van de behandeling gedurende minimaal 2 dagen >2 liter/dag drinkt. 

 tegen eventuele misselijkheid kunt u bij uw eigen apotheek of politheek medicijnen ophalen. 
Uw arts geeft hiervoor eventueel een recept mee. 

 Bosutinib kan een negatieve invloed hebben op de werking van de nieren en lever. Dit kan 
versterkt worden bij bepaald medicijngebruik. Overleg dan ook altijd met uw 
arts/verpleegkundig specialist als u medicatie gebruikt of andere medicatie moet/wil gaan 
gebruiken. 

 u kunt last krijgen van vocht vasthouden (oedeem). Vaak uit zich dit in een zwelling rond de 
ogen, aan de enkels, benen of andere delen van het lichaam, of aan gewichtstoename. Soms 
kunt u ook problemen met ademhalen, pijn op de borst of hoesten. Meldt dit direct. 

 bot- en gewrichtspijnen, hoofdpijn, rugpijn 

 er kunnen bloedinkjes ontstaan. Dit merkt u door bijvoorbeeld een bloedneus, bloedend 
tandvlees, blauwe plekken die spontaan ontstaan in de huid of overmatige menstruatie. 

 huiduitslag: pijnlijke rode of paarsachtige huiduitslag die zich verspreidt en blaarvorming 
en/of andere wondjes die beginnen te verschijnen in het slijmvlies (bijvoorbeeld mond en 
lippen). 

 er kan koorts ontstaan. 

 verhoging van de bloeddruk. 

 mogelijk heeft Bosutinib een negatief effect op de mannelijke vruchtbaarheid.  

 een vruchtbare vrouw dient maatregelen te nemen om zwangerschap te voorkomen 
gedurende de therapie (bijv. anticonceptiepil). 

 het risico bestaat dat behandeling met Bosutinib tot verminderde vruchtbaarheid leidt. 
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U dient direct contact op te nemen met het ziekenhuis indien u last heeft van de volgende 
symptomen: 

 koorts en/of infectie 

 tekenen van bloedingen  

 diarree en braken 

 vocht vasthouden 

 kortademigheid of pijn op de borst 

 hartritmestoornissen. Onregelmatige hartslag of flauwvallen. 
  
Gebruiksaanwijzing 

 neem de tabletten ’s morgens in met voedsel  

 neem de tabletten steeds rond hetzelfde tijdstip in 

 slik de tabletten in zijn geheel door met water 

 drink geen grapefruit-/pompelmoessap en eet geen grapefruit/pompelmoes. Het kan de 
hoeveelheid  bosutinib in het bloed verhogen, mogelijk tot een schadelijk niveau. 

 u dient met de behandeld arts te overleggen welke medicatie u gebruikt, omdat bepaalde 
medicijnen de werking van bosutinib kunnen beïnvloeden (o.a. maagbeschermers, bepaalde 
antibiotica). Ook het gebruik van kruiden- en voedingssupplementen dient u met uw 
behandelaar te bespreken (bijv. Sint-Janskruid). 

 
Als u een dosis vergeten bent 

 mocht u een dosis vergeten zijn, handel dan als volgt. Bemerkt u binnen 12 uur na het 
gebruikelijke tijdstip van inname dat u een tablet vergeten bent in te nemen? Neem de 
vergeten dosis dan alsnog in. Is dit meer dan 12 uur? Sla de vergeten dosis dan over. Mocht u 
een dosering hebben vergeten, meldt dit bij uw arts/verpleegkundige. 

 indien u braakt na inname van de tablet(ten), neem dan niet onmiddellijk opnieuw de 
tablet(ten) 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. 

 

Voorzorgsmaatregelen 
Bosutinib valt onder de groep van chemotherapeutische medicijnen en behoeven enkele 
voorzorgsmaatregelen: 

 de tabletten dienen buiten bereik van kinderen bewaard te blijven 

 het breken/malen van deze tabletten is niet toegestaan 

 zorg dat u voldoende drinken klaar heeft staan om de tabletten in te nemen 

 na het innemen van deze tabletten wast u direct uw handen 

 de verpakking van de medicatie verzamelt u in een dubbele plastic zak, die hierna als huisvuil 
afgevoerd kan worden. 

 

Als uw partner/naaste u ondersteunt bij het innemen van de medicatie gelden de 
volgende extra maatregelen: 

 trek handschoenen aan voor het uitpakken van de tabletten 

 geef de tabletten rechtstreeks in de mond 

 handschoenen uittrekken  

 handschoenen uittrekken en deze tezamen met de verpakking van de medicatie in een 
dubbele plastic zak deponeren en als huisvuil afvoeren. 

 was daarna direct uw handen 
 


