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Behandelschema: Anagrelide (Xagrid®) bij essentiële trombocytose 
 
U bent bekend met essentiële trombocytose. Uw arts heeft u voorgesteld om uw ziekte nu te gaan 
behandelen met het medicijn Anagrelide. Dit medicijn verlaagt het aantal bloedplaatjes. 
Dit medicijn wordt voorgeschreven wanneer u de bestaande therapie niet kunt verdragen of dit 
middel (meestal hydrea) onvoldoende effectief is. 
 
Het verloop van de behandeling  
Medicijnen die u per capsule krijgt: 
Anagrelide … mg:  … daags … capsule(s) 
 
De dosering van het medicijn anagrelide wordt gebaseerd op het aantal bloedplaatjes. 
Bij het starten van anagrelide dient u minimaal één week een dosering van 2x 0,5 mg Anagrelide te 
gebruiken. Na deze week wordt de dosering per persoon bepaald afhankelijk van het effect op de 
bloedplaatjes. 
 
Gebruiksaanwijzing 

 neem de capsule(s) van de ochtend- en de avonddosis in volgens voorschrift van de arts 

 u kunt de capsule(s) zowel met als zonder voedsel innemen. 

 slik de capsule(s) zonder kauwen door met water 
 
Als u een dosis bent vergeten 

 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 onmiddellijk opnieuw de 
capsule(s) 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 
Regelmatig vindt controle van het bloed en controlebezoek bij de arts plaats. Afhankelijk van het 
verloop van de bloedcellen zal de dosis aangepast worden. 
 
Bijwerkingen die kunnen optreden (komen zeer vaak/vaak voor): 

 misselijkheid en/of braken 

 diarree, buikpijn, winderigheid 

 bloedarmoede 

 vocht vasthouden 

 huiduitslag 

 vermoeidheid 

 hoofdpijn/duizeligheid 

 hartkloppingen 
 
Aandachtspunten 

 vertel uw arts altijd of u andere medicatie gebruikt. Sommige medicijnen beïnvloeden 
namelijk de werking van Anagrelide. 

 vrouwen die zwanger kunnen worden dienen effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens 
de behandeling van Anagrelide. 

 wanneer er sprake is van duizeligheid wordt het afgeraden om auto te rijden of machines te 
bedienen 

 meldt het uw arts als u bekend bent met een hartaandoening 


