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olaparib
uitgesproken als (oh lap' a rib)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Olaparib-tabletten worden gebruikt om de respons van bepaalde soorten eierstokken (vrouwelijke voortplantingsorganen waar eicellen worden gevormd), eileider (buis die door de 

eierstokken afgegeven eicellen naar de baarmoeder transporteert) en peritoneaal (weefsellaag die de buik bekleedt) in stand te houden. ) kanker bij mensen die volledig of gedeeltelijk 

reageerden op hun eerste of latere chemotherapiebehandelingen. Olaparib-tabletten worden ook gebruikt voor de behandeling van bepaalde soorten borstkanker die zich naar andere 

delen van het lichaam heeft verspreid en niet is verbeterd of verergerd na behandeling met andere therapieën. Olaparib-tabletten worden ook gebruikt voor de behandeling van een 

bepaald type prostaatkanker dat is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam, niet langer reageert op medische of chirurgische behandelingen om de testosteronniveaus te verlagen, 

en is gevorderd na behandeling met enzalutamide (Xtandi) of abirateron (Yonsa, Zytiga). Olaparib-tabletten en -capsules worden ook gebruikt voor de behandeling van eierstokkanker 

die niet is verbeterd of verergerd na behandeling met ten minste drie andere therapieën. Olaparib-tabletten worden ook gebruikt om de respons te behouden van een bepaald type 

pancreaskanker dat zich niet heeft verspreid of gevorderd na de eerste chemotherapiebehandeling. Olaparib is een polyadenosine 5'-difosforibose polymerase (PARP) enzymremmer. 

Het werkt door kankercellen te doden. Olaparib-tabletten worden ook gebruikt om de respons te behouden van een bepaald type pancreaskanker dat zich niet heeft verspreid of 

gevorderd na de eerste chemotherapiebehandeling. Olaparib is een polyadenosine 5'-difosforibose polymerase (PARP) enzymremmer. Het werkt door kankercellen te doden. Olaparib-

tabletten worden ook gebruikt om de respons te behouden van een bepaald type pancreaskanker dat zich niet heeft verspreid of gevorderd na de eerste chemotherapiebehandeling. 

Olaparib is een polyadenosine 5'-difosforibose polymerase (PARP) enzymremmer. Het werkt door kankercellen te doden.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Olaparib wordt geleverd als tablet of capsule om tweemaal daags via de mond in te nemen, met of zonder voedsel. 

Probeer uw doses ongeveer 12 uur uit elkaar te houden. Neem olaparib elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. Volg 

de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet 

begrijpt. Neem olaparib precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts 

heeft voorgeschreven.

Slik de tablet of capsule heel door; niet pletten, kauwen, verdelen of oplossen.

Olaparib is verkrijgbaar als tablet en als capsule. De tabletten en capsules bevatten verschillende 
hoeveelheden olaparib en mogen elkaar niet vervangen. Neem contact op met uw arts of apotheker als u 
vragen heeft over de tablet- en capsulepreparaten.

Uw arts kan uw dosis olaparib verlagen of u vertellen om gedurende een bepaalde periode tijdens uw behandeling 
te stoppen met het gebruik van olaparib. Dit hangt af van hoe goed de medicatie voor u werkt en van eventuele 
bijwerkingen die u kunt ervaren. Vertel uw arts hoe u zich voelt tijdens uw behandeling met olaparib.
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Uw arts of apotheker zal u het patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven wanneer u begint 
met de behandeling met olaparib. Lees de informatie aandachtig door en vraag uw arts of apotheker om advies als 
u vragen heeft. U kunt ook de website van de Food and Drug Administration (FDA) bezoeken (http://www.fda.gov/
Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm) om de Medicatiegids te verkrijgen.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u olaparib inneemt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor olaparib, voor andere medicijnen of voor één van de 
bestanddelen van olaparib-tabletten of -capsules. Vraag uw apotheker of raadpleeg de Medicatiegids voor een lijst 
van de ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een 
van de volgende vermeldt: antibiotica zoals ciprofloxacine (Cipro), claritromycine (Biaxin, in Prevpac), 
erytromycine (EES, Erythrocin, anderen), nafcilline en telithromycine (niet langer beschikbaar in de VS, 
Ketek); antischimmelmiddelen zoals fluconazol (Diflucan), itraconazol (Onmel, Sporanox), ketoconazol 
(Extina, Nizoral, Xolegel), posaconazol (Noxafil) en voriconazol (Vfend); aprepitant (Emend); bepaalde 
medicijnen om aanvallen te behandelen, zoals carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Tegretol, Teril) en fenytoïne 
(Dilantin, Phenytek); bosentan (Tracleer); crizotinib (Xalkori); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, anderen); 
bepaalde medicijnen om hepatitis C te behandelen, zoals boceprevir (niet langer beschikbaar in de VS, 
Victrelis) en telaprevir (niet langer beschikbaar in de VS, Incivek); bepaalde medicijnen voor de behandeling 
van het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) of het verworven immunodeficiëntiesyndroom (aids), zoals 
amprenavir (niet langer verkrijgbaar in de VS, Agenerase), atazanavir (Reyataz, in Evotaz), darunavir 
(Prezista), efavirenz (Sustiva, in Atripla) , etravirine (Intelence), fosamprenavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), 
lopinavir/ritonavir (Kaletra), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, in Kaletra) en saquinavir (Invirase); 
imatinib (Gleevec); modafinil (Provigil); nefazodon; andere chemotherapiemedicijnen voor kanker, 
rifampicine (Rifadin, Rimactane, in Rifamate, in Rifater) en verapamil (Calan, Verelan, in Tarka).

vertel uw arts welke kruidenproducten u gebruikt, vooral sint-janskruid. U mag geen sint-janskruid 
gebruiken terwijl u olaparib gebruikt.

vertel het uw arts als u long- of ademhalingsproblemen of een nier- of leverziekte heeft of ooit heeft 
gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of van plan bent een kind te verwekken. Mogelijk 
moet u een zwangerschapstest ondergaan voordat u met de behandeling begint. U mag niet zwanger worden terwijl u 
olaparib gebruikt. U moet effectieve anticonceptie gebruiken om zwangerschap te voorkomen tijdens uw behandeling met 
olaparib en gedurende ten minste 6 maanden na uw laatste dosis. Als u een man bent en uw partner kan zwanger worden, 
moet u effectieve anticonceptie gebruiken tijdens uw behandeling met olaparib-tabletten en gedurende 3 maanden na uw 
laatste dosis. Praat met uw arts over anticonceptiemethoden die voor u werken. Als u zwanger wordt terwijl u olaparib 
gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Olaparib kan de foetus schaden.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. Geef geen borstvoeding terwijl u olaparib gebruikt en gedurende 1 
maand na uw laatste dosis.

u moet weten dat u geen sperma mag doneren terwijl u olaparib-tabletten gebruikt en gedurende 3 
maanden na uw laatste dosis.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614060.html 2/5



14/4/22, 15:04 Olaparib: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Eet geen grapefruit of Sevilla-sinaasappels (soms gebruikt in marmelade), en drink geen grapefruitsap of 

Sevilla-sinaasappelsap terwijl u dit medicijn gebruikt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Sla de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een   vergeten 

dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Olaparib kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen 
ernstig is of niet weggaat:

misselijkheid

braken

diarree

constipatie

maagzuur

hoofdpijn

verminderde eetlust

spier-, gewrichts- of rugpijn

vermoeidheid

maagpijn of ongemak

smaak verandert

mondpijn of zweren

ongerustheid

depressie

droge huid

jeuk

uitslag

moeite met inslapen of doorslapen

pijn bij het plassen

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts:

koorts, kortademigheid, hoesten of piepende ademhaling

kortademigheid
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zwakheid

extreme vermoeidheid

gewichtsverlies

ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen

bleke huid

bloed in urine of ontlasting

koorts, koude rillingen, hoesten, keelpijn of andere tekenen van infectie

pijn, gevoeligheid, roodheid of zwelling in één been

pijn of benauwdheid op de borst; kortademigheid; bloed ophoesten; of snelle ademhaling

Olaparib kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik 

van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 

Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op 

kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse 

piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk 

kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de 

medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere 

mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier 

om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem 

contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw 

gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer 

informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

wat moet ik nog meer weten?
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Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts kan een laboratoriumtest bestellen voordat u met uw 

behandeling begint om te zien of uw aandoening kan worden behandeld met olaparib. Uw arts zal tijdens uw behandeling 

bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie van uw lichaam op olaparib te controleren.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw 
recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige 
(zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het 
is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen
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