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Medicatie pazopanib (Votrient®)
Beste patiënt

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

De dienst oncologie

Wat is votrient?

Votrient is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van 
verschillende soorten tumoren.
Een tumor ( = kwaadaardig gezwel) heeft bloedvaten nodig om van 
voedingsstoffen te worden voorzien (om te kunnen groeien). Tumoren 
hebben de eigenschap om zelf nieuwe bloedvaten aan te maken.
Votrient zorgt er onder andere voor dat er geen nieuwe bloedvaten 
kunnen worden gevormd. Een tumor zonder nieuwe bloedvaten krijgt 
onvoldoende voedingsstoffen; op deze manier kunnen de kwaadaardige 
cellen afsterven.

Hoe Votrient in te nemen?

Votrient is een behandeling in pilvorm. Het geneesmiddel is beschikbaar 
in pillen van 400 mg en 200 mg. Votrient is enkel te verkrijgen via de 
ziekenhuisapotheek.

De dosis bedraagt meestal 800 milligram (2 x400 milligram) per dag.

De voorgeschreven dosis Votrient moet éénmaal daags worden 
ingenomen en dit op een nuchtere maag.
Dit betekent ofwel 1 uur voor ofwel 2 uur na de maaltijd.

Probeer Votrient steeds rond hetzelfde tijdstip van de dag in 
te nemen.
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Drink of eet tijdens de behandeling met Votrient geen pompelmoes 
of pompelmoessap. Dit kan de nevenwerkingen van de therapie doen 
toenemen! Neem ook geen sint-janskruid ( Hypericum perforatum) tijdens 
de therapie; dit vermindert de werking van Votrient. Ook echinacea is te 
vermijden.

Als u een dosis vergeet in te nemen, haal deze dan niet in maar neem de 
volgende dag gewoon de gebruikelijke dosering verder in.

Nevenwerkingen

Bijwerkingen kunnen op elk tijdstip van de behandeling optreden en 
zijn dus veelal niet te voorspellen in de tijd. De meeste bijwerkingen 
kunnen goed worden behandeld, maar het is erg belangrijk uw arts tijdig 
te informeren zodat bijwerkingen in een vroeg stadium kunnen worden 
aangepakt.

Frequente bijwerkingen

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

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

• Smaak verandering, verlies van eetlust.
• Misselijkheid of braken. Maag last.  

Gebruik frequent kleinere maaltijden. U mag hiervoor steeds Motilium 
instant smelttabletten tot 3 per dag nemen.

• Diarree.  
Bij diarree mag u 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.

• Verkleuring van de huid (gelig) of haar (grijs door pigment verlies), 
roodheid, droge huid, blaren op handpalmen en voetzolen (hand-
voetsyndroom), huiduitslag. Het haar kan soms verdunnen; volledige 
haaruitval is zeer zeldzaam.

• Verhoogde bloeddruk, hoofdpijn.  
Laat tijdens de deze therapie regelmatig uw bloeddruk controleren!
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• 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  onmiddellijk contact op te nemen met uw huisarts of uw arts in het 
ziekenhuis of gaat u meteen naar de dienst spoedgevallen.

• Dalen van de bloedplaatjes met een verhoogd risico op bloedingen.  
Verwittig onmiddellijk uw arts of huisarts bij  bv. frequente 
neusbloeding, bloedend tandvlees, blauwe plekken…

• Licht verhoogde kans op arteriële trombose.
• Afwijkende leverwaarden in het bloed.  

Daarom zal er op regelmatige tijdstippen een bloedafname worden 
gepland.

• Vertraagde genezing van een wonde

Minder frequente bijwerkingen

• Verminderde werking van de schildklier
• Hoofdpijn
• Spierzwakte
• Verhogen of verlagen van de bloedsuikerspiegels 

Als u een nevenwerking ondervindt, contacteer dan onmiddellijk uw arts 
of begeleidend verpleegkundige in het ziekenhuis om te vermijden dat de 
nevenwerkingen ernstig worden!!!!

Interactie met medicatie

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

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

Bij vragen of ongemakken kunt u contact opnemen met uw arts of 
verpleegkundige: zie telefoonlijst in uw informatiegids.
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