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Cabozantinib
uitgesproken als (ka'' boe zan' ti nib)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Cabozantinib (Cabometyx, Cometriq) wordt gebruikt om een   aantal aandoeningen te behandelen.

Cabozantinib (Cabometyx) wordt gebruikt:

voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom (RCC; een type kanker dat begint in de cellen van de 
nieren).

in combinatie met nivolumab (Opdivo) voor de behandeling van gevorderd RCC bij patiënten die nog geen 
behandeling voor RCC hebben gekregen.

voor de behandeling van hepatocellulair carcinoom (HCC; een type leverkanker) bij mensen die eerder werden behandeld met 
sorafenib (Nexafar).

voor de behandeling van een bepaald type schildklierkanker bij volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder die is uitgezaaid 

naar nabijgelegen weefsels of naar andere delen van het lichaam en die niet heeft gereageerd op een eerdere behandeling en 

niet kan worden behandeld met radioactief jodium.

Cabozantinib (Cometriq) wordt gebruikt:

om een   bepaald type schildklierkanker te behandelen dat erger wordt en zich heeft verspreid naar andere delen van het 
lichaam.

Cabozantinib zit in een klasse van medicijnen die kinaseremmers worden genoemd. Het werkt door de werking van een abnormaal eiwit te 

blokkeren dat kankercellen signaleert om zich te vermenigvuldigen. Dit helpt de verspreiding van kankercellen te vertragen of te stoppen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Cabozantinib wordt geleverd als een tablet (Cabometyx) en een capsule (Cometriq) om via de mond in te nemen. Het 

wordt gewoonlijk eenmaal per dag op een lege maag ingenomen, ten minste 1 uur vóór en 2 uur na het eten. Neem 

cabozantinib elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. De duur van uw behandeling hangt af van hoe goed uw 

lichaam reageert op de medicatie en de bijwerkingen die u ervaart. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket 

zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem cabozantinib 

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

voorgeschreven.
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Slik de tabletten en capsules heel door met een vol glas (8 ounce, 240 ml) water. Niet splitsen, 
kauwen, pletten of openen.

Uw arts kan uw dosis cabozantinib verlagen of uw behandeling permanent of tijdelijk stopzetten als 
u ernstige bijwerkingen krijgt. Overleg met uw arts hoe u zich voelt tijdens uw behandeling met 
cabozantinib.

Vraag uw apotheker of arts om een   kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

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 cabozantinib inneemt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor cabozantinib (Cabometyx, Cometriq), andere medicijnen 
of een van de bestanddelen in cabozantinib-tabletten of -capsules. Vraag uw apotheker of raadpleeg de 
Medicatiegids voor een lijst van de ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende 
vermeldt: abacavir (Ziagen, in Epzicom, in Triumeq), adefovir (Hepsera), atazanavir (Reyataz), 
carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril), cidofovir, claritromycine (Biaxin), furosemide 
(Lasix), itraconazol (Sporanox, Tolsura), ketoconazol, lamivudine (Epivir, in Combivir, in Symfi, in anderen), 
nefazodon, nelfinavir (Viracept), nevirapine (Viramune), fenobarbital, fenytoïne (Dilantekin), probe, 
Phenytekin (Probalan), rifabutine (Mycobutin), rifampicine (Rifadin, Rimactane), rifapentine (Priftin), 
ritonavir (Norvir, in Kaletra), saquinavir (Invirase), telithromycine (Ketek), tenofovir (Viread), voriconazol 
(Vfend) en warfarine (Coumadin, Jantoven). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen 
aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere medicijnen kunnen ook een 
wisselwerking hebben met cabozantinib, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs 
degenen die niet op deze lijst voorkomen.

vertel uw arts welke kruidenproducten u gebruikt, vooral sint-janskruid.

vertel het uw arts als u onlangs een ongebruikelijke of ernstige bloeding heeft gehad, zoals bloed ophoesten, bloed 
overgeven of bloederige of zwarte teerachtige ontlasting. Vertel het uw arts ook als u een open of genezende wond 
heeft, of als u een laag calciumgehalte in uw bloed, schildklierproblemen, hoge bloeddruk of leverziekte heeft of ooit 
heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. U moet een zwangerschapstest ondergaan 
voordat u met de behandeling met cabozantinib begint. U mag niet zwanger worden tijdens uw behandeling en 
gedurende 4 maanden na uw laatste dosis. Praat met uw arts over anticonceptiemethoden die u tijdens uw 
behandeling kunt gebruiken. Als u zwanger wordt terwijl u cabozantinib gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op 
met uw arts. Cabozantinib kan de foetus schaden.

vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. Uw arts kan u vertellen geen borstvoeding te geven tijdens uw behandeling 
en gedurende 4 maanden na uw laatste dosis.

u moet weten dat dit medicijn de vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen kan verminderen. Praat met uw arts over de 
risico's van het gebruik van cabozantinib.
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als u een operatie ondergaat, vertel de arts dan dat u cabozantinib gebruikt. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen om 
ten minste 21 dagen voor uw operatie of procedure te stoppen met het gebruik van cabozantinib, en hij zal u 
vertellen wanneer u weer met de medicatie moet beginnen.

u moet weten dat cabozantinib ernstige problemen met uw kaak kan veroorzaken. Een tandarts moet uw tanden 
onderzoeken voordat u cabozantinib gaat gebruiken en regelmatig tijdens uw behandeling. Zorg ervoor dat u uw 
tanden poetst en uw mond goed reinigt terwijl u cabozantinib gebruikt. Praat met uw arts voordat u 
tandheelkundige behandelingen ondergaat terwijl u dit medicijn gebruikt. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen om 
ten minste 21 dagen voor een tandheelkundige ingreep te stoppen met het gebruik van cabozantinib.

u moet weten dat uw bloeddruk kan stijgen tijdens uw behandeling met cabozantinib. Uw arts 
zal uw bloeddruk waarschijnlijk voor en tijdens uw behandeling controleren.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Drink geen grapefruitsap en eet geen grapefruit of voedsel of supplementen die grapefruit of 
grapefruitsap bevatten terwijl u dit medicijn gebruikt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter minder dan 12 uur duurt tot uw volgende geplande 
dosis, 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?

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

constipatie

misselijkheid

braken

Moeite met slikken

verandering in het vermogen om voedsel te proeven

aambeien

roodheid, zwelling, zweren of pijn in uw mond of keel

verlies van eetlust

gewichtsverlies

ongerustheid

vermoeidheid of zwakte

bleke huid

droge huid

fragmentarische verdikking van de huid
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pijn in gewrichten, armen of benen

stemveranderingen of heesheid

haaruitval

haarkleur wordt lichter of grijs

vertraagde wondgenezing

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

pijn, druk of beklemming op de borst

bloed of bloedstolsels ophoesten

materiaal overgeven dat bloederig is of eruitziet als koffiedik

menstruatiebloeding die heviger is dan normaal

rode of zwarte, teerachtige ontlasting

bloedneus

diarree

ongebruikelijke of hevige bloedingen of blauwe plekken

gevoelige of pijnlijke maagstreek

zwelling rond de ogen, armen, handen, benen, voeten of enkels

schuimige urine

kortademigheid of hoesten

moeite met ademhalen

snelle, bonzende of onregelmatige hartslag

plotselinge ernstige hoofdpijn

duizeligheid of flauwvallen

toevallen

gevoelloosheid of zwakte van het gezicht, de arm of het been aan één kant van uw lichaam

plotselinge moeite met lopen

plotselinge zichtproblemen

verwardheid

plotselinge moeite met helder denken of spreken

plotselinge problemen met evenwicht of coördinatie

duizeligheid

meer zweten dan normaal
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kaakpijn

kiespijn

losraken van de tanden

gezwollen of pijnlijk tandvlees

uitslag

roodheid, pijn, zwelling of blaarvorming op de handpalmen of de voetzolen

extreme vermoeidheid, duizeligheid, flauwvallen, zwakte, misselijkheid of braken

geel worden van de huid of ogen, extreme vermoeidheid, gemakkelijk bloeden of blauwe plekken krijgen, misselijkheid of braken, 

pijn in de rechterzij, donker gekleurde urine, verminderde eetlust

spierstijfheid of spasmen

plotselinge gewichtstoename

gevoelloosheid, branderig gevoel of tintelingen in de handen, armen, voeten, benen of rond de mond

Cabozantinib 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
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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.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

geheugenverlies

verwardheid

gewichtsverlies

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts kan bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie 

van uw lichaam op cabozantinib te controleren.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept 
(zonder recept verkrijgbaar) 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

Cabotyx®

Cometriq®

Laatst herzien - 15/12/2021

Leer hoe u deze pagina kunt citeren

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie
voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616037.html 6/6

https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

