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Medicatie enzalutamide (Xtandi®)
Beste patiënt

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

De dienst oncologie

Wat is Xtandi?

Xtandi bevat de werkzame stof enzalutamide. Xtandi wordt gebruikt 
voor de behandeling van volwassen mannen met prostaatkanker die is 
uitgezaaid naar andere lichaamsdelen.

Hoe werkt Xtandi?

Xtandi is een geneesmiddel dat werkt door de activiteit van hormonen, 
genaamd androgenen (zoals testosteron), te blokkeren. Door het blokkeren 
van androgenen zorgt enzalutamide ervoor dat prostaatkankercellen niet 
meer groeien en delen.

Hoe neemt u Xtandi in?

De aanbevolen dosering is 160 mg (vier capsules) die eenmaal per dag op 
hetzelfde tijdstip ingenomen worden.

Innemen van Xtandi
- Slik de capsules in hun geheel door met water.
- Kauw niet op de capsules, los ze niet op en open ze niet voordat u ze 
doorslikt.
- Xtandi kan met of zonder voedsel worden ingenomen
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Hebt u te veel van dit middel ingenomen?
Stop met het gebruik van Xtandi en neem contact op met uw arts als u 
meer capsules hebt ingenomen dan voorgeschreven.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
- Als u vergeet Xtandi in te nemen op het gebruikelijke tijdstip, dan neemt 
u uw gebruikelijke dosis in zodra u eraan denkt.
- Als u de hele dag bent vergeten Xtandi in te nemen, neem dan uw 
gebruikelijke dosis de volgende dag in.
- Neem direct contact op met uw arts als u langer dan één dag bent 
vergeten Xtandi in te nemen.
- Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Bijwerkingen 

Een behandeling met Xtandi wordt door de meeste patiënten vrij goed 
verdragen. Toch kan het product verantwoordelijk zijn voor een aantal 
onaangename nevenwerkingen.

• vermoeidheid
• hoofdpijn
• opvliegers
• hoge bloeddruk

in mindere mate
• vallen
• angstig voelen
• droge huid, jeuk
• moeite met onthouden
• borstvergroting bij  mannen
•  oncontroleerbare drang om de benen te bewegen
• hallucinaties,
• moeite met helder nadenken

Zeldzaam 
• epilepsie: neem zo snel mogelijk contact op met uw arts als u een aanval 

hebt. Neem geen Xtandi meer in.
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Aandachtspunten 

Xtandi mag NIET worden gecombineerd met een aantal van andere 
medicijnen gezien dit soms de nevenwerkingen kan doen toenemen of in 
andere gevallen de werking van de Xtandi  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 dient 
steeds in overleg met uw behandelend arts te gebeuren.

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


