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Niraparib (Zejula®)
Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende behandeling voorgesteld met Niraparib.
We geven u graag wat meer informatie. We wensen u veel succes en goede 
moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Wat is niraparib (Zejula) en hoe werkt het? 

De werkzame stof in Zejula, niraparib, blokkeert de werking van de 
enzymen PARP-1 en PARP-2, die helpen om beschadigd DNA in cellen 
te herstellen wanneer de cellen zich delen om nieuwe cellen te maken. 
Doordat PARP-enzymen worden geblokkeerd, kan het beschadigde DNA 
in kankercellen niet worden hersteld, met als gevolg dat de kankercellen 
afsterven.

Hoe Niraparib (Zejula) in te nemen?

U neemt dit medicijn 1 keer per dag. Kies hiervoor een vast tijdstip. U 
vergeet dan minder snel een dosis.
U kunt dit medicijn met of zonder voedsel innemen.
Neem de capsules met een half glas water. Slik ze heel door, kauw niet op 
de capsules en maak ze niet open.
Krijgt u last van misselijkheid? Dan kan het helpen als u dit medicijn slikt 
vlak voordat u naar bed gaat.
Moet u na het slikken overgeven? Neem dan GEEN nieuwe capsules.
Voor en tijdens de behandeling met Zejula® zullen regelmatig 
bloedafnames gebeuren. Deze zijn nodig om een aantal zaken op te volgen: 
het aantal bloedcellen (rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes), nier- 
en leverfunctie.
De gebruikelijke dosis is afhankelijk van het gewicht 3 x 100 mg per dag of 
2 x 100 mg per dag, in één gift in te nemen.
Bij neveneffecten (lichamelijke klachten of te lage 
bloedcellen bij bloedcontroles) kan deze dosis op advies van 
uw behandelend arts worden verminderd.  
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Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Dit medicijn heeft een krachtige werking op kankercellen, maar ook op 
gezonde lichaamscellen. Hierdoor kunnen bijwerkingen ontstaan.
De bijwerkingen komen lang niet bij iedereen in dezelfde mate voor. 

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

• Lage aantallen bloedcellen. Zejula verlaagt uw aantallen bloedcellen, 
zoals uw aantal rode bloedcellen (bloedarmoede ofwel anemie), witte 
bloedcellen of bloedplaatjes. Klachten en verschijnselen waarop 
u moet letten zijn onder andere: koorts of infectie, en ongewone 
bloeduitstortingen of bloedingen. Uw arts zal uw bloed tijdens uw 
gehele behandeling regelmatig onderzoeken.

• Hoge bloeddruk
• Maag-darmklachten, zoals maagpijn, misselijkheid, braken, verstopping 

en diarree.
• Vermoeidheid, duizeligheid en een zwak gevoel.
• Slapeloosheid
• Hoofdpijn
• Hoesten, loopneus, verstopte neus.
• Infecties in de blaas en urinewegen. Krijgt u last van pijn bij het plassen, 

rugpijn en jeuk? Raadpleeg dan uw arts.
• Vreemde smaak in de mond.
• Gewrichtspijn

Neem contact op met uw verpleegkundige of arts als u te veel last heeft 
van één van de bovengenoemde bijwerkingen. Soms is het nodig om de 
dosering aan te passen zodat de bijwerkingen verminderen. Soms ook zal 
de arts een ander medicijn voorschrijven tegen de bijwerkingen.


