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Behandelschema Ibrutinib (Imbruvica®) bij Chronische Lymfatische 
Leukemie/mantelcellymfoom/Waldenström 
 
Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Ibrutinib. Ibrutinib wordt gegeven 
wanneer u reeds eerder behandeld bent met chemotherapie. Het medicijn blokkeert signalen zodat 
kwaadaardige cellen niet kunnen overleven. Ibrutinib wordt in tabletvorm gegeven. De behandeling 
met Ibrutinib wordt gestaakt wanneer de ziekte weer actief wordt, dan wel er teveel bijwerkingen 
optreden. 
 
Het verloop van de kuur 
Medicijnen die u per tablet krijgt: 

 Ibrutinib …. mg: 1 maal daags 1 tablet 
U kunt Ibrutinib 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 zal de dosis aangepast worden. 
 
Algemene bijwerkingen Ibrutinib 

 in het algemeen zijn de bijwerkingen van Ibrutinib mild en worden de tabletten goed 
verdragen. Er zijn echter een aantal bijwerkingen die regelmatig (zeer vaak >10%) gezien 
worden: 

 invloed op de werking van het beenmerg  

 duizeligheid  

 hoofdpijn  

 longproblemen in de vorm van longontsteking (hoesten, benauwdheid, eventueel met 
koorts)  

 spier- en gewrichtspijn  

 huiduitslag 

 misselijkheid, braken 

 mondproblemen  

 diarree of obstipatie (hardlijvigheid) 
 
Specifieke aandachtspunten 

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

 vrouwen in de vruchtbare periode dienen naast de pil een tweede anticonceptiemiddel te 
gebruiken tot tenminste 3 maanden na het staken van de behandeling. De werking van 
Ibrutinib op de pil is namelijk niet bekend.  

 Indien u een operatie moet ondergaan overleg dan met uw arts. De inname van Ibrutinib 
dient 3-7 dagen van te voren gestopt te worden ivm verhoogde kans op bloedingen. 

 drink circa 2 liter per dag 

 Ibrutinib blijft 7 dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. U dient tijdens deze periode 
specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer. 

 
Meldt direct wanneer u last hebt van: 

 huiduitslag met jeuk en bultjes, moeilijk ademhalen, gezwollen lippen, mond of tong. Dit kan 
te maken hebben met een allergische reactie op het medicijn. 

 tekenen van infectie (bijv koorts) 

 bloedingen 
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 hartkloppingen of benauwdheidsklachten. Er kan dan eventueel een hartfilmpje gemaakt 
moeten worden. 

 
Gebruiksaanwijzing 

 De tablet kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

 De tablet dient zonder te kauwen of te breken ingenomen te worden met water.  

 neem de tabletten elke dag rond hetzelfde tijdstip in. 

 U dient met de behandeld arts te overleggen welke medicatie u gebruikt, omdat bepaalde 
medicijnen de werking van Ibrutinib kunnen beïnvloeden (bijv. bloedverdunners, pijnstillers, 
visolie, vitamine E, lijnzaad) 

 Meldt het aan uw arts/verpleegkundige wanneer u onder behandeling van de 
trombosedienst bent! 

 Gebruikt het u medicijn digoxine (Lanoxin®), dan dient u deze minimaal 6 uur voor of na 
Irutinib in te nemen 

 U mag GEEN grapefruit, pompelmoessap, zure sinaasappels (pomerans) , Sintjanskruid, 
Vitamine E en visolie gebruiken in combinatie met Ibrutinib. 

 
Als u een dosis vergeten bent 

 Mocht u een dosis vergeten zijn, handel dan als volgt. Een gemiste dosis zo snel mogelijk op 
dezelfde dag innemen en de volgende dag doorgaan met het normale schema. 

 Merkt u pas de volgende dag dat u een dosis gemist hebt? Sla de vergeten dosis dan over. 
Mocht u een dosering hebben vergeten, meldt dit dan wel 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 verpleegkundig 
specialist te melden, zodat zij u medicatie tegen de misselijkheid kunnen voorschrijven. 
Neem de volgende dosis in volgens het doseringsschema. 

 
Voorzorgsmaatregelen 

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

 Was daarna direct uw handen 


