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Inlyta® axitinib

Beste patiënt

Uw arts heeft u een behandeling voorgesteld met Inlyta® axitinib.
We geven u graag wat meer informatie. We wensen u veel succes en goede 
moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Hoe werkt Inlyta®?

De werkzame stof van Inlyta® is axitinib. Axitinib belet de groei van 
kankercellen en doet dit door onder andere de bloedvatvorming af te 
remmen of zelfs te stoppen. De tumor krijgt op deze manier minder 
zuurstof en voedingsstoffen.

Hoe Inlyta in te nemen?

U moet Inlyta® 2 maal per dag innemen, best met een tussentijd van 
ongeveer 12 uur.

De meest gebruikelijke dosering van Inlyta® bedraagt 2 maal per dag 5 mg 
(= 10 mg per dag).

Uw arts kan beslissen om de behandeling aan een lagere dosis op te starten 
of kan beslissen de dosering van uw behandeling tijdelijk of definitief te 
verminderen. Dit gebeurt wanneer de arts merkt dat u het geneesmiddel 
minder goed verdraagt.

Aandachtspunten bij de inname van Inlyta®

• Neem Inlyta® bij voorkeur in bij de maaltijd.
• Neem de tabletten op ongeveer hetzelfde tijdstip in.
• Vermijd het drinken van pompelmoessap tijdens de 

behandeling. Pompelmoes verhoogt de concentratie van 
Inlyta® in het bloed waardoor u meer bijwerkingen kan 
ervaren.
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• Neem de medicatie in zijn geheel in, niet pletten of delen.
• Was steeds uw handen na het innemen van uw medicatie.
• Als u een inname vergeet, dan mag u deze nemen tot 3 uur voor de 

volgende geplande inname. Als er echter minder dan 3 uur tussen zit tot 
de volgende inname, dan moet u de medicatie niet meer innemen. Neem 
geen dubbele dosis om de vergeten tabletten in te halen.

• Als u moet braken na het innemen van een tablet Inlyta® neem dan géén 
nieuwe tablet.

• Houd de doos en de tabletten buiten het bereik van kinderen.
• Bewaar Inlyta® op kamertemperatuur.

De meest voorkomende bijwerkingen 

• Vermoeidheid en futloosheid.
• Ontstekingen van de mond (irritatie, pijn, kleine zweertjes). Gebruik 

preventief een zachte tandenborstel. Gebruik preventief een 
ontsmettende mondspoeling.  Neem bij uitgesproken mondlast snel 
contact op met uw behandelend arts of begeleidend verpleegkundige.

• Smaakverandering, verlies van eetlust.
• Misselijkheid of braken. Maaglast. Gebruik frequent kleinere 

maaltijden. U mag hiervoor steeds motilium instant smelttabletten tot 3 
per dag nemen.

• Diarree. Bij diarree magu Imodium tot 6 per dag innemen. Als de 
diarree echter erg uitgesproken is of langer dan 24 uur aanhoudt, dan 
neemt u best contact op met uw verpleegkundige of arts.

• Spraakstoornis
• Hand- of voetveranderingen: uitslag en gevoelloosheid op de 

handpalmen en de voetzolen
• Verhoogde bloeddruk, hoofdpijn. Laat tijdens de deze therapie 

regelmatig uw bloeddruk controleren!
• Dalen van de witte bloedcellen. Witte bloedcellen beschermen ons 

tegen infecties. Lage witte bloedcellen betekent een verhoogd risico op 
infecties (soms ernstig!). Ingeval van koorts en/of een infectie moet,u 
steeds ONMIDDELLIJK contact op te nemen met uw huisarts of arts of 
komt u naar de dienst spoedgevallen. 
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Interactie met medicatie

Inlyta mag NIET worden gecombineerd met tal van andere medicijnen 
aangezien dit soms de nevenwerkingen kan doen toenemen of in andere 
gevallen de werking van Inlyta kan doen verminderen.

Meld steeds alle medicatie (ook kruiden en/of homeopathische 
middelen!!) aan uw behandelend arts.
Aanpassingen van de medicatie of opstarten van andere medicatie dient 
steeds in overleg met uw behandelend arts te gebeuren.

Bij vragen of ongemakken kan u contact opnemen met uw arts of 
verpleegkundige: zie telefoonlijst in uw informatie gids.


