Beste patiënt(e)
Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer
uitleg.
We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.
De diensten oncologie en hematologie
Wat is Alecensa?
• Geneesmiddel voor patiënten met een niet-kleincellige longkanker, met
ALK-positief gen
• Bevat de stof Alectinib.
Hoe werkt Alecensa?
• Voor patiënten waarbij de ziekte het gevolg is van een fout in het gen
dat een eiwit maakt dat ALK wordt genoemd. Door deze fout wordt een
abnormaal eiwit gevormd die de groei van kankercellen bevordert.
• Alecensa blokkeert de werking van dit eiwit, en vertraagt zo de groei en
verspreiding van kankercellen, en het kan ook uw kanker verkleinen.
Hoe wordt Alecensa toegediend?
•
•
•
•
•
•
•

In capsulevorm met een dosis van 150 mg per capsule.
Alecensa zijn witte harde capsules.
Aanbevolen dosis is 1200 mg ( = 8 capsules ) per dag.
2 maal per dag, en liefst op hetzelfde tijdstip.
CONCREET 4 capsules ( 600mg ) tweemaal daags.
Mogen ingenomen worden met voedsel.
Capsules in zijn geheel innemen met water, niet op bijten
of fijnmaken.
• Bij braken na doorslikken capsules, geen nieuwe nemen,
maar wachten tot volgende geplande dosis.
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Alecensa 150 mg ( = Alectinib.)
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Wisselwerking met andere geneesmiddelen?
• Geneesmiddelen voor behandeling van schimmelinfecties kunnen
bijwerking verhogen.
• Sint-janskruid, medicijnen voor behandeling tbc en epilepsie kunnen
werkzaamheid verminderen.
• Het is aangeraden om bij start van elk nieuw medicijn de arts
hiervan op de hoogte te stellen, zo kan er nagegaan worden of er een
wisselwerking zou kunnen optreden.
Mogelijke bijwerkingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vermoeidheid
Misselijkheid / Braken
Afwijkende bloeduitslagen lever- en nierfunctie
Spierpijn en zwakte.
Invloed op bloedcellen (anemie)
Gevoeligheid voor zonlicht , gebruik zonnefactor 50 +
Invloed op ogen en zicht: wazig zien, gezichtsverlies, zwarte vlekken of
witte vlekken in uw zicht en dubbel zien (problemen met uw ogen)
Diarree / obstipatie
Oedemen (vochtophoping in het lichaam)
Longontsteking (hoesten, kortademigheid, slijmen, koorts)
Vertraagde hartslag
Leverschade (mogelijk pijn in rechterzij , jeuk , donkere urine, gele
kleur verkrijgen van huid of wit van ogen.)

Nabehandeling thuis en praktische info.
• Inname van pompelmoes en pompelmoessap is af te raden , anders
kan dosis Alecensa zo hoog worden dat ze schadelijk is voor
gezondheid.
• Bewaar medicatie op veilige plaats, buiten bereik van kinderen.
• Orale anticonceptie zal zijn werkzaamheid verliezen bij inname van
Alecensa.
• Neem het geneesmiddel precies in zoals uw arts dat heeft uitgelegd.
• Hoe lang is afhankelijk van de effecten van de behandeling.
• Belangrijk is ook medicatie niet aan te raken met uw handen , duw ze
uit in een potje en neem ze dan in.
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• Door problemen met gezichtsvermogen moet er opgelet worden met
besturen van voertuigen of machines.
• Alecensa bevat hoge dosis zout , hou er rekening mee als u een zoutarm
dieet moet volgen.
• Als er andere bijwerkingen of problemen zijn, noteer ze en stel ze
gerust aan uw arts bij de volgende afspraak.
• Bij ongerustheid of onzekerheid aarzel niet om ons vroegtijdig te
contacteren (telefoonlijst zie infomapje)

