
Beste patiënt,

In samenspraak met uw arts werd beslist om 

doelgerichte therapie te starten (Alectinib) onder 

de vorm van tabletten voor de behandeling van 

een niet-kleincellige longkanker.

Patiëntenfiche

DRFO0006

ALECTINIB

VOORBEREIDING

Er is geen specifieke voorbereiding 
nodig.

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?

De behandeling verloopt volledig op 
ambulante wijze. U komt naar onze 
raadpleging waar u gezien wordt 
door een arts voor een bloedname 
en klinisch onderzoek. Nadien krijgt u 
een vooraad tabletten mee naar huis 
meestal voor drie maanden (1 cyclus = 4 
weken). Om de drie maanden wordt er 
een controle CT-scan voorzien om het 
effect van de therapie te evalueren. De 
therapie neemt u dagelijks in volgens 
het schema op de achterzijde.

AANDACHTSPUNTEN 

• Neem alectinib in samen met de 
maaltijd telkens ’s morgens (4 ta-
bletten) en ’s avonds (4 tabletten).

• Alectinib kan interageren met 
andere medicatie, supplementen 
of voedsel zoals: pompelmoes(sap), 
granaatappel, sterfruit of prepa-
raten op basis van sint-janskruid. 
U mag deze producten dus niet 
combineren. Bij twijfel contacteert u 
best een arts of onze oncocoach

• Alectinib is fototoxisch en kan dus 
huidverbranding/uitslag geven 
indien u onbeschermd in de zon 
komt. Smeer u dus goed en regel-
matig in met zonnecrème factor 50 
indien u toch in zon komt

• Wanneer u voor de eerste keer start 
met alectinib dient er een controle 
bloedname te gebeuren 14 dagen 
na de eerste inname bij de huisarts 
en zal uw longarts u na 4 weken 
terugzien voor een eerste controle.

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN 

• Misselijkheid en braken
• Mondslijmvliesontsteking
• Smaak- en reukverandering
• Ongewone vermoeidheid
• Invloed op seksualiteit en intimiteit
• Gevoelens van angst, boosheid en 

verdriet
• Buikloop (diarree)
• Huidveranderingen

NEVENWERKINGEN VOORKOMEN

• Infecties voorkomen
• Wondjes voorkomen
• Voldoende drinken
• Mondhygiëne en mondspoeling
• Rust en beweging
• Huidverzorging
• Voorgeschreven medicatie  

innemen


