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Behandelschema Dasatinib (=Sprycel®) kuur bij Chronische Myeloïde Leukemie 
 
Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Dasatinib. 
Dasatinib wordt gegeven wanneer Imatinib (= Glivec®) onvoldoende werkzaam is geworden of indien 
Imatinib niet wordt verdragen. Bij chronische myeloïde leukemie wordt een aanhoudend signaal 
afgegeven om extra witte bloedcellen te blijven produceren. Dasatinib blokkeert die signalen heel 
specifiek of schakelt deze uit, zodat er geen extra witte bloedcellen worden aangemaakt. Dasatinib is 
een medicijn dat in tabletvorm gegeven wordt. 
 
Het verloop van de kuur 
Medicijnen die u per tablet krijgt: 
Dasatinib … mg: … maal daags … tablet(ten) 
U kunt de Dasatinib uitsluitend verkrijgen bij de Jeroen Bosch Apotheek. 
 
Controles 
In de eerste weken van het gebruik van Dasatinib dient het bloed regelmatig gecontroleerd te 
worden (i.v.m. invloed van de medicijnen op de bloedaanmaak). 
Uiteraard bezoekt u de arts/verpleegkundig specialist regelmatig (1x 3 maanden). 
 
Mogelijke bijwerkingen 
In het algemeen zijn de bijwerkingen van Dasatinib mild. Ze komen vooral voor in de eerste maand 
van de behandeling en nemen daarna meestal af. Echter dit verschilt per persoon. 

 verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijkheid en braken 

 irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies 

 vermoeidheid 

 diarree 

 invloed op de werking van het beenmerg 

 veranderingen van de huid/huiduitslag 
 
Specifieke aandachtspunten 

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

 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 in het 
algemeen. Dit is vrij onschuldig. Uw arts kan u eventueel een diureticum (‘plaspil’) 
voorschrijven, waardoor u meer urine produceert en dus minder vocht vasthoudt. 

 er kunnen bot- en gewrichtspijnen, in het algemeen gedurende de eerste maand. De pijn 
verdwijnt vaak na ongeveer twee maanden. 

 er kunnen bloedinkjes ontstaan. Dit merkt u door bijvoorbeeld een bloedneus, bloedend 
tandvlees, blauwe plekken die spontaan ontstaan in de huid of overmatige menstruatie. 
Neem direct contact op met uw behandelaar. 

 huiduitslag welke meestal in de vorm van rode vlekken of jeuk kan optreden 

 hoofdpijn en duizeligheid kunnen voorkomen 

 droge ogen, wazig zicht, oogbindvliesontsteking kunnen voorkomen. 

 er kan koorts ontstaan 

 wees voorzichtig met autorijden of het bedienen/besturen van machines gedurende de 
behandeling met Dasatinib, als u duizelig bent en/of wazig ziet 

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

 Neem de tablet(ten) in tijdens het ontbijt (één maal daags innemen) of tijdens de 
avondmaaltijd (twee maal daags innemen) met een groot glas water 

 Slik de tablet(ten) zonder kauwen of te breken door met water 

 Neem de tablet(ten) elke dag rond hetzelfde tijdstip in 

 U dient met de behandeld arts te overleggen welke medicatie u gebruikt, omdat bepaalde 
medicijnen de werking van Dasatinib kunnen beïnvloeden. 

 Wanneer u medicijnen gebruikt die de productie van maagzuur remmen, dan dient u deze 
medicatie 2 uur voor of 4 uur na de inname van Dasatinib in te nemen! Het gebruik van deze 
maagzuurremmers (bijv. Omeprazol, Pantazol) kunnen namelijk de werking van Dasatinib 
beïnvloeden. 

 Gelijktijdig gebruik van Sint Janskruid en Dasatinib ten alle tijden vermeden te worden 
 
Als u een dosis vergeten bent 

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

 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 
Dasatinib 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 


