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Afinitor
Hoe werkt Afinitor?

Afinitor is een selectieve remmer van het m-TOR eiwit. Bij vele gevallen 
van kanker is het m-TOR eiwit ontregeld, dit bevordert de groei van 
kankercellen.
Afinitor blokkeert de werking van dit eiwit.

Hoe in te nemen?

• Afinitor bestaat uit tabletten van 5 en 10 milligram. De dosis bedraagt 10 
milligram éénmaal per dag.

• Afinitor dient 1 maal per dag te worden ingenomen, steeds op ongeveer 
hetzelfde uur.

• Afinitor kan met of zonder voedsel worden ingenomen.
• De tablet is niet deelbaar. Ze moet in haar geheel worden ingeslikt met 

een glas water. De tablet mag niet worden gekauwd of verbrijzeld.
• Als u vergeten bent een tablet in te nemen, wacht dan gewoon tot de dag 

nadien om de volgende dosis in te nemen. Neem NOOIT een dubbele 
dosis.

• Bij nevenwerkingen kan uw arts de medicatie tijdelijk stoppen om dan 
eventueel nadien aan een lagere dosis te herstarten.

• De tabletten mogen NIET uit de verpakking worden gehaald om in 
een pillendoosje te bewaren. De tablet Afinitor moet in de verpakking 
worden bewaard tot het moment van inname, ter bescherming tegen 
licht of vochtigheid. Te bewaren kamertemperatuur en zeker ver buiten 
het bereik van kinderen houden.

Nevenwerkingen

Wanneer u een nevenwerking ondervindt, neem dan steeds onmiddellijk 
contact op met uw behandelend arts om te vermijden dat de 
nevenwerkingen te ernstig worden.

Mogelijke nevenwerkingen:
• Diarree. U kan hiervoor Imodium tot 6/dag innemen. Bij 

ernstige diarree of bij aanhoudende diarree langer dan 
24 uur, begeeft u zich best naar het ziekenhuis of neemt u 
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contact op met uw behandelend arts.
• Vermoeidheid en futloosheid.
• Misselijkheid en braken.
• Huiduitslag, droge huid, jeuk. Gebruik een hydraterende crème bij 

droge huid. Bij huiduitslag of jeuk neemt u best contact op met uw 
behandelend arts.

• Mondontsteking: branderig gevoel, gevoelig tandvlees, aften of 
ontstekingen. Gebruik preventief een zachte tandenborstel en spoel de 
mond regelmatig met een ontsmettende mondspoeling zoals Perio-aid. 
Neem onmiddellijk contact op met uw arts bij ernstige ontstekingen!

• Dalen van de witte bloedcellen met een verhoogd risico op 
infecties. Neem bij koorts of infectie steeds onmiddellijk contact op 
met uw behandelend arts.

• Verhoogde vatbaarheid voor bacteriële, virale of schimmelinfecties. 
Verwittig bij symptomen van een infectie (koorts, hoesten, rillingen, 
spierpijn zoals bij griep…) onmiddellijk uw behandelend arts en stop de 
behandeling met Afinitor.

• Kortademigheid en prikkelhoest door ontsteking op de longen (= 
pneumonitis). Neem bij ontstaan van klachten onmiddellijk contact op 
met uw behandelend arts en stop onmiddellijk de medicatie!

• Verminderde of veranderde smaak.
• Verhoging van suiker en cholesterol.
• Overgevoeligheidsreacties met plotse kortademigheid, pijn op de 

borstkas, zwelling van de tong/keel en gelaat.., zijn zeldzaam maar 
kunnen optreden. Als dit optreedt, verwittig dan onmiddellijk uw 
behandelend arts of bel de 100 bij ernstige klachten.

Andere geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen beïnvloeden de werking van Afinitor en 
andersom geldt hetzelfde. Hierdoor kan de werking van Afinitor 
verminderd worden of kunnen er zich anderzijds soms meer 
nevenwerkingen voordoen.

• Licht uw arts steeds in van alle medicatie die u neemt, ook kruiden en/
of homeopathische middelen.

• Vermijd medicatie tegen schimmel (fluconazole, itraconazole, 
voriconazole, posaconazole, ketoconazole).

• Vermijd cortisonemedicatie (dexamethasone, prednisone, 
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prednisolone).
• Vermijd het gebruik van sint-janskruid.
• Geen gebruik van macrolide antibiotica of calciumantagonisten zoals 

verapamil of diltiazem.
• Drink geen pompelmoessap of eet geen pompelmoes.
• Start geen nieuwe geneesmiddelen zonder dit met uw arts te 

overleggen.

Contact

Nog vragen? Neem gerust contact op.
Zie contactinfo vooraan in uw mapje.


