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BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Sunitinib kan ernstige of levensbedreigende schade aan de lever veroorzaken. Vertel het uw arts als u een 
leverziekte of leverproblemen heeft of ooit heeft gehad. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem 
dan onmiddellijk contact op met uw arts: jeuk, gele ogen en huid, donkere urine of pijn of ongemak in de 
rechter bovenbuik. Het kan zijn dat uw arts uw dosis sunitinib moet verlagen of uw behandeling permanent of 
tijdelijk moet stopzetten.

Keep all appointments with your doctor and the laboratory. Your doctor will order certain blood tests 
before and during your treatment to be sure that it is safe for you to take sunitinib and to check your 
body's response to the medication.

Your doctor or pharmacist will give you the manufacturer's patient information sheet (Medication Guide) 
when you begin treatment with sunitinib and each time you refill your prescription. Read the information 
carefully and ask your doctor or pharmacist if you have any questions. You can also visit the Food and 
Drug Administration (FDA) website
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm] ) or the manufacturer's website to obtain the Medication Guide.

Talk to your doctor about the risks of taking sunitinib.

hy is this medication prescribed?

Sunitinib wordt gebruikt voor de behandeling van gastro-intestinale stromale tumoren (GIST; een type tumor dat groeit in de 

maag, darm (darm) of slokdarm (buis die de keel met de maag verbindt) bij mensen met tumoren die niet succesvol werden 

behandeld met imatinib ( Gleevec) of mensen die imatinib niet kunnen gebruiken Sunitinib wordt ook gebruikt voor de 

behandeling van gevorderd niercelcarcinoom (RCC, een type kanker dat begint in de cellen van de nieren) Sunitinib wordt ook 

gebruikt om de terugkeer van RCC te helpen voorkomen bij mensen die RCC heeft dat niet is uitgezaaid en waarbij een nier is 

verwijderd Sunitinib wordt ook gebruikt voor de behandeling van neuro-endocriene tumoren van de alvleesklier (pNET, een type 

tumor dat in bepaalde cellen van de pancreas begint) bij mensen met tumoren die verergerd zijn en niet kunnen worden 

behandeld met operatie. Sunitinib zit in een klasse van medicijnen
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kinaseremmers genoemd. Het werkt door de werking te blokkeren van het abnormale eiwit dat kankercellen signaleert om zich te 

vermenigvuldigen. Dit helpt de verspreiding van kankercellen te stoppen of te vertragen en kan tumoren helpen verkleinen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Sunitinib wordt geleverd als capsule om via de mond in te nemen, met of zonder voedsel. Voor de behandeling van gastro-

intestinale stromale tumoren (GIST) of voor de behandeling van niercelcarcinoom (RCC), wordt sunitinib gewoonlijk eenmaal per 

dag gedurende 4 weken (28 dagen) ingenomen, gevolgd door een pauze van 2 weken voordat met de volgende doseringscyclus 

wordt begonnen en elke 6 weken herhaald zolang uw arts dit aanbeveelt. Voor de preventie van RCC wordt sunitinib gewoonlijk 

eenmaal per dag gedurende 4 weken (28 dagen) ingenomen, gevolgd door een pauze van 2 weken voordat met de volgende 

doseringscyclus wordt begonnen en dit elke 6 weken gedurende 9 cycli. Voor de behandeling van neuro-endocriene tumoren van 

de pancreas (pNET) wordt sunitinib gewoonlijk eenmaal daags ingenomen. Neem sunitinib 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 sunitinib precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft 

voorgeschreven.

Slik de capsules heel door; niet splitsen, kauwen of verpletteren. Open de capsules niet.

Afhankelijk van uw dosis sunitinib moet u mogelijk een of meer capsules tegelijk innemen.

Uw arts kan uw dosis verlagen of uw behandeling tijdelijk of permanent stopzetten als u bepaalde 
bijwerkingen ervaart. Dit hangt af van hoe goed de medicatie voor u werkt en de bijwerkingen die u 
ervaart. Praat met uw arts over hoe u zich voelt tijdens uw behandeling met sunitinib.

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 sunitinib inneemt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor sunitinib, voor de bestanddelen van sunitinib-capsules of 
voor andere medicijnen. Vraag uw apotheker of raadpleeg het patiënteninformatieblad van de fabrikant 
(Medicatiegids) voor een lijst van de ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines en voedingssupplementen u gebruikt of van plan bent 

te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: bepaalde antibiotica zoals claritromycine (Biaxin, in Prevpac), rifampicine (Rifadin, Rimactane, 

in Rifamate, in Rifater), rifabutine (Mycobutin), rifapentine (Priftin) en telithromycine (Ketek); bepaalde antischimmelmiddelen zoals itraconazol (Onmel, 

Sporanox), ketoconazol en voriconazol (Vfend); dexamethason; medicijnen voor diabetes; bepaalde medicijnen voor het humaan immunodeficiëntievirus 

(hiv) of het verworven immunodeficiëntiesyndroom (aids), waaronder atazanavir (Reyataz, in Evotaz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir 

(Norvir, in Kaletra) en saquinavir (Invirase); nefazodon; bepaalde medicijnen tegen epileptische aanvallen zoals carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, 

Tegretol, Teril), fenobarbital en fenytoïne (Dilantin, Phenytek). Vertel het uw arts ook als u alendronaat (Binosto, Fosamax), etidronaat, ibandronaat 

(Boniva), pamidronaat, risedronaat (Actonel, Atelvia) of zoledroninezuurinjectie (Reclast, Zometa) gebruikt of heeft gebruikt. sunitinib, dus zorg ervoor dat 

u uw arts op de hoogte brengt van alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet mogelijk de dosering van 

uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Zometa), kunnen andere medicijnen ook een wisselwerking hebben met sunitinib, 

dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw 

medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Zometa), kunnen andere medicijnen ook een wisselwerking hebben met sunitinib, 

dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw 

medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.
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vertel uw arts en apotheker welke kruidenproducten u gebruikt, vooral sint-janskruid. Gebruik geen sint-
janskruid terwijl u sunitinib gebruikt.

vertel het uw arts als u een bloedingsprobleem heeft of ooit heeft gehad; een bloedstolsel in de longen; een verlenging 
van het QT-interval (een onregelmatig hartritme dat kan leiden tot flauwvallen, bewustzijnsverlies, toevallen of 
plotselinge dood); een langzame, snelle of onregelmatige hartslag; een hartaanval; hartfalen; hoge bloeddruk; 
toevallen; lage bloedsuikerspiegel of diabetes; lage kalium- of magnesiumspiegels in uw bloed; problemen met uw 
mond, tanden of tandvlees; of nier-, schildklier- of hartziekte.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of als u van plan bent een kind te verwekken. U 
of uw partner mag niet zwanger worden terwijl u sunitinib gebruikt. Als u een vrouw bent, moet u een 
zwangerschapstest ondergaan voordat u met de behandeling begint, en u moet anticonceptie gebruiken om 
zwangerschap te voorkomen tijdens uw behandeling met sunitinib en gedurende 4 weken na uw laatste dosis. Als u 
een man bent, moeten u en uw partner anticonceptie gebruiken om zwangerschap te voorkomen tijdens uw 
behandeling met sunitinib en gedurende 7 weken na uw laatste dosis. Praat met uw arts over anticonceptiemethoden 
die u tijdens uw behandeling kunt gebruiken. Sunitinib kan de vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen verminderen. U 
mag er echter niet vanuit gaan dat u of uw partner niet zwanger kan worden. Als u of uw partner zwanger wordt terwijl 
u sunitinib gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. U mag geen borstvoeding geven tijdens uw behandeling met 
sunitinib en gedurende 4 weken na uw laatste dosis.

als u een operatie moet ondergaan, vertel dan aan de arts of tandarts dat u sunitinib gebruikt. Uw arts zal u waarschijnlijk 
vertellen om ten minste 3 weken voor uw geplande operatie te stoppen met het gebruik van sunitinib, omdat dit de 
wondgenezing kan beïnvloeden. Uw arts zal u vertellen wanneer u na uw operatie weer met sunitinib moet beginnen.

u moet weten dat sunitinib ervoor kan zorgen dat uw huid geel wordt en uw haar lichter wordt en kleur verliest. Dit 
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de gele kleur van de medicatie en is niet schadelijk of pijnlijk.

u moet weten dat sunitinib hoge bloeddruk kan veroorzaken. Uw bloeddruk moet regelmatig 
worden gecontroleerd terwijl u sunitinib gebruikt.

u moet weten dat sunitinib osteonecrose van de kaak kan veroorzaken (ONJ, een ernstige aandoening van het kaakbot), 
vooral als u een tandheelkundige ingreep of behandeling ondergaat terwijl u de medicatie gebruikt. Een tandarts dient uw 
tanden te onderzoeken en eventuele noodzakelijke behandelingen uit te voeren, inclusief het reinigen of repareren van een 
slecht passend kunstgebit, voordat u sunitinib gaat gebruiken. Zorg ervoor dat u uw tanden poetst en uw mond goed reinigt 
terwijl u sunitinib gebruikt. Vertel het uw arts of tandarts als u mond-, tand- of kaakpijn heeft of heeft gehad; zweertjes in de 
mond of zwelling; gevoelloosheid of een zwaar gevoel in de kaak; of losse tanden. Praat met uw arts voordat u 
tandheelkundige behandelingen ondergaat terwijl u dit medicijn gebruikt.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Eet geen grapefruit of drink geen grapefruitsap tijdens het gebruik van dit medicijn.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Als u een dosis sunitinib binnen 12 uur overslaat, neem dan de gemiste dosis in zodra u eraan denkt en neem de 
volgende dosis op het geplande tijdstip. Als u echter meer dan 12 uur een dosis mist, sla dan 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?
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Sunitinib kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen 
ernstig is of niet weggaat:

zwakheid

misselijkheid

braken

diarree

constipatie

maagzuur

gas-

aambeien

pijn, irritatie of branderig gevoel van de lippen, tong, mond of keel

droge mond

verandering in de manier waarop dingen smaken

verlies van eetlust

gewichtsveranderingen

haaruitval

dunne, broze vingernagels of haar

langzame spraak

bleke of droge huid

schudden

zware, onregelmatige of gemiste menstruatie

depressie

moeite met inslapen of doorslapen

droogheid, dikte, barsten of blaarvorming van de huid op de handpalmen en de voetzolen

spier-, gewrichts-, rug- of ledemaatpijn

frequente bloedneuzen

bloedend tandvlees

ongewoon ongemak bij koude temperaturen

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart of de symptomen die in de rubrieken 

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN of SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN staan   vermeld, neem dan onmiddellijk 

contact op met uw arts:

ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen

bloederige of zwarte en teerachtige ontlasting
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bloed in de urine

braaksel dat felrood is of eruitziet als koffiedik

bloed ophoesten

maagpijn, zwelling of gevoeligheid

hoofdpijn

koorts

zwelling, gevoeligheid, warmte of roodheid van een been

zwelling van de voeten of enkels

snelle, onregelmatige of bonzende hartslag

duizeligheid of flauwvallen

verminderde alertheid of concentratie

verwardheid

depressie

nervositeit

toevallen

visie verandert

pijn op de borst of druk

extreme vermoeidheid

kortademigheid

pijn bij diep ademhalen

onverklaarbare gewichtstoename

verminderd plassen

troebele urine

zwelling van de ogen, het gezicht, de lippen, de tong of de keel

uitslag

netelroos

blaarvorming of schilfering van de huid of binnenkant van de mond

moeite met slikken of ademen

heesheid

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

van dit medicijn.
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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?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts kan bepaalde tests bestellen, zoals elektrocardiogrammen (EKG, 

test die de elektrische activiteit van het hart registreert), echocardiogrammen (test die geluidsgolven gebruikt om het vermogen 

van uw hart om bloed rond te pompen te meten) en urinetests voor en tijdens uw behandeling met sunitinib om er zeker van te 

zijn dat het veilig voor u is om sunitinib in te nemen, en om de reactie van uw lichaam op de medicatie 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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