
XALKORI 
(crizotinib) 

PATIËNTENBROCHURE en waarschuwingskaart
 voor patiënten die XALKORI innemen  

De uitneembare en in te vullen Waarschuwingskaart 
voor patiënten bevindt zich achteraan de brochure

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden 
verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel XALKORI. 
Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie 

deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend 
gebruik van XALKORI te waarborgen. (RMA gewijzigde versie 09/2017)

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie, 
lees aandachtig de bijsluiter vooraleer XALKORI te gebruiken.

De volledige en geactualiseerde tekst van deze bijsluiter is beschikbaar op 
de website www.fagg.be, rubriek «BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel».

q Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring

http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl
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DOEL VAN DIT MATERIAAL 
(RMA of Risk Management Activities) 

Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat 
informatiemateriaal beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars 
en patiënten. 
Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten hebben als doel een 
veilig en doeltreffend gebruik van XALKORI te waarborgen en moeten 
volgende belangrijke onderdelen bevatten :

1. Bijsluiter

2. Patiëntenbrochure met een Waarschuwingskaart voor patiënten 

Belangrijke onderdelen van dit voorlichtingsmateriaal voor de          
patiënten :

1.  Beschrijving en uitleg van de bijwerkingen van XALKORI, meer    
bepaald hartstoornissen, leveraandoeningen, aandoeningen van de 
luchtwegen, maagdarmstelselaandoeningen, bloedstoornissen en 
stoornissen in het gezichtsvermogen.

2.  Het gelijktijdig gebruik van XALKORI met andere geneesmiddelen.

3.  U moet erover geïnformeerd zijn op welke symptomen en              
verschijnselen u moet letten en welke maatregelen u bij hart-   
stoornissen, leveraandoeningen, aandoeningen van de luchtwegen, 
maag-darmstelselaandoeningen, bloedstoornissen en stoornissen in 
het gezichtsvermogen moet nemen.

4. De rol en het gebruik van de Waarschuwingskaart voor patiënten.
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Inleiding 

Uw arts heeft u XALKORI harde capsules voorgeschreven voor de     
behandeling van uw longkanker.

Deze brochure bevat informatie over hoe XALKORI werkt, waarop u 
moet letten tijdens de behandeling, wat u moet doen bij eventuele     
bijwerkingen.

Denk eraan dat de informatie die in deze brochure staat, niet bedoeld   
is ter vervanging van het advies dat u van uw arts, verpleegkundige of 
apotheker krijgt. Als u twijfelt of vragen heeft, neem dan contact op 
met iemand van uw zorgteam.

Lees a.u.b. eveneens de bijsluiter die in elke verpakking van XALKORI 
zit. Deze bijsluiter wordt regelmatig bijgewerkt en bevat bijgevolg de 
meest recente informatie over XALKORI.
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Ongeveer 3-5% van de patiënten met NSCLC (niet-kleincellige 
longkanker) lijdt aan de ALK-positieve vorm van deze aandoening, 
terwijl 1 tot 2% van de patiënten met NSCLC lijdt aan de ROS1-posi-
tieve vorm. ALK-positief en ROS1-positief NSCLC komen zelden 
gelijktijdig voor. 

Wat is ALK-positief of ROS1-positief 
niet-kleincellige longkanker (NSCLC) ?
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Wat is XALKORI ? 

XALKORI is een doelgericht geneesmiddel tegen kanker dat de werk-
zame stof crizotinib bevat. Het is ontwikkeld voor de behandeling van 
volwassenen met ofwel ALK-positief ofwel ROS1-positief gevorderde 
longkanker. 

In Europa kan het als eerste behandeling aan u worden voorgeschreven 
als uw longkanker in een gevorderd stadium is of als uw ziekte in een 
gevorderd stadium is en eerdere behandeling(en) niet heeft (hebben) 
geholpen om uw ziekte te stoppen. 

Hoe kan XALKORI mij helpen ? 

XALKORI kan de groei van ofwel ALK-positieve ofwel ROS1-positieve 
longkanker vertragen of stoppen. 
Het middel kan helpen om tumoren te laten slinken.  

XALKORI kan thuis worden ingenomen, zodat u uw gebruikelijke 
dagelijkse activiteiten kunt blijven doen.

Zie de volledige informatie in rubriek 1 van de bijsluiter.

Wat is XALKORI ?

Vragen die in dit hoofdstuk worden beantwoord  
➤➤ Wat is XALKORI ? 
➤➤ Hoe kan XALKORI mij helpen ? 
➤➤ Hoe moet ik XALKORI innemen ? 
➤➤ Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van XALKORI ?
➤➤ Wat moet ik doen in geval van bijwerkingen van XALKORI ?
➤➤ Veiligheidsinformatie                                                                   
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Hoe moet ik XALKORI innemen ?

Uw arts heeft u XALKORI voorgeschreven voor de behandeling van uw 
longkanker en heeft u aanwijzingen gegeven over hoe u de capsules moet 
innemen. Hij/zij zal eveneens goed in de gaten houden of er veranderin-
gen optreden in uw ziekte en of u eventueel last krijgt van bijwerkingen 
van XALKORI. In sommige gevallen kan het nodig zijn de dosering aan   
te passen. Volg a.u.b. het advies en de aanwijzingen van uw arts,         
verpleegkundige of apotheker zorgvuldig op. 

De gebruikelijke dosis is tweemaal daags één capsule XALKORI van 
250 mg : 

➤➤Neem één capsule ’s ochtends  en één capsule ’s avonds. Doe dit 
elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip.

➤➤Neem elke capsule in met water en slik deze in zijn geheel door 
zonder erop te kauwen, de capsule op te lossen of open te maken. 
U kunt de capsules met of zonder voedsel innemen, maar vermijd 
grapefruit en grapefruitsap tijdens de behandeling. 

➤➤Meer informatie vindt u in rubriek 3 “Hoe gebruikt u dit middel?” 
van de bijsluiter van XALKORI.

Hoe moet ik XALKORI innemen ? 

**  Indien nodig kan uw arts besluiten om de dosis te verlagen naar tweemaal 
daags oraal 200 mg en, als verdere dosisverlaging nodig is, deze te verlagen 
naar eenmaal daags oraal 250 mg.

DE AANBEVOLEN DOSERING IS TWEEMAAL DAAGS ÉÉN 
CAPSULE VAN 250 MG DIE ORAAL WORDT INGENOMEN**

’s ochtends* ’s avonds*

*   De capsules zijn niet op ware grootte afgebeeld.
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Hoe moet ik XALKORI innemen ? 

Als u een dosis vergeten bent :  

➤➤Als uw volgende dosis ten minste 6 uur later is, neemt u de  
gemiste capsule zo snel mogelijk in. Daarna moet de volgende 
dosis op het normale tijdstip worden genomen.

➤➤Als uw volgende dosis minder dan 6 uur later is, slaat u de   
gemiste capsule over. Daarna moet de volgende dosis op het 
normale tijdstip worden genomen.

➤➤Vertel het uw arts bij uw volgende bezoek als u een of meerdere 
doses heeft gemist. 

➤➤Neem geen dubbele dosis om een vergeten capsule in te halen.

➤➤Als u moet braken nadat u een dosis XALKORI heeft ingenomen, 
neem dan geen extra dosis in maar neem uw volgende dosis op 
het gebruikelijke tijdstip in.

Als u per ongeluk een hogere dosis heeft ingenomen dan is            
voorgeschreven :  

➤➤Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts of apotheker. 

Raadpleeg altijd uw arts bij vragen of twijfels over uw geneesmiddel.

Zie de volledige informatie in rubriek 3 van de bijsluiter.
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Zoals elk geneesmiddel kan ook XALKORI bij bepaalde patiënten        
bijwerkingen hebben. Raadpleeg uw arts als u tijdens uw behandeling 
met XALKORI een van de onderstaande bijwerkingen of een ander 
symptoom krijgt.

Mogelijke ernstige bijwerkingen (zie de overeenkomende rubrieken         
hieronder in de brochure voor nadere details) 

➤➤Leverfalen. 
➤➤Longontsteking. 
➤➤Afname in het aantal witte bloedcellen (waaronder neutrofielen). 
➤➤Licht gevoel in het hoofd, flauwvallen of onaangenaam gevoel in 
de borstkas (dit kunnen tekenen zijn van een abnormaal ritme 
van het hart).
➤➤Gedeeltelijk of volledig verlies van het gezichtsvermogen in één 
of beide ogen

Andere bijwerkingen van XALKORI kunnen zijn: 
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij meer dan 1 op de 10 
gebruikers) 

➤➤Effecten op het gezichtsvermogen (lichtflitsen zien, wazig zien 
en dubbelzien; deze beginnen vaak snel nadat de behandeling 
met XALKORI is begonnen).
➤➤Maag-darmklachten, waaronder braken, diarree, misselijkheid.
➤➤Oedeem (vochtophoping in lichaamsweefsels die opzwelling van 
de handen en voeten veroorzaakt).
➤➤Verstopping (obstipatie).
➤➤Abnormale waarden bij bloedtests van de leverfunctie.
➤➤Verminderde eetlust.
➤➤Vermoeidheid.

Wat zijn de mogelijke 
bijwerkingen van XALKORI ?
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➤➤Duizeligheid.
➤➤Neuropathie (verdoofd of tintelend gevoel in de gewrichten of 
ledematen).
➤➤Verandering in de smaakwaarneming.
➤➤Buikpijn.
➤➤Te weinig rode bloedcellen in het bloed (bloedarmoede).
➤➤Huiduitslag.
➤➤Verlaagde hartfrequentie.

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 
gebruikers)

➤➤Spijsverteringsklachten.
➤➤Verhoogde creatininewaarden in het bloed (kan erop wijzen dat 
de nieren niet goed werken)
➤➤Verhoogde waarden van het enzym alkalische fosfatase in het 
bloed (duidt op verstoorde orgaanfunctie of op orgaanletsel, met 
name van de lever, alvleesklier, schildklier of galblaas).
➤➤Hypofosfatemie (lage fosfaatspiegels in het bloed, wat verward-
heid of spierzwakte kan veroorzaken).
➤➤Blaasjes met vloeistof in de nieren (niercysten).
➤➤Flauwvallen.
➤➤Ontsteking van de oesofagus (slokdarm).
➤➤Afname in testosteronspiegels, een mannelijk geslachtshor-
moon.
➤➤Hartfalen.

Wat zijn de mogelijke 
bijwerkingen van XALKORI ?
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Bijwerkingen die soms voorkomen (komen voor bij minder dan 1 op de 100 
gebruikers) 

➤➤Gaatje (perforatie) in de maag of darmen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of 
apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze 
bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via 
het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
- Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 
Brussel (website: www.fagg.be; e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be). 

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te 
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Zie de volledige informatie in rubriek 4 van de bijsluiter.

Wat zijn de mogelijke 
bijwerkingen van XALKORI ?
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Effecten op het gezichtsvermogen 
U kunt last krijgen van bepaalde effecten op uw gezichtsvermogen. In 
de meeste gevallen ontstaan deze binnen een week na aanvang van de 
behandeling. Voorbeelden van deze stoornissen zijn :

➤➤  lichtflitsen 
➤➤  wazig zien  
➤➤  dubbelzien 

Deze bijwerkingen treden op bij ongeveer 6 op de 10 personen. 

Wees extra voorzichtig als u met de auto rijdt en bij het bedienen van 
machines. Als u het gevoel heeft dat de stoornissen in uw gezichts-  
vermogen u belemmeren deze activiteiten veilig uit te voeren, kan het 
nodig zijn ermee te stoppen. 

Soms verbeteren deze effecten na verloop van tijd. Neem contact op 
met uw arts als ze niet verdwijnen of zelfs erger lijken te worden. Uw 
arts stuurt u dan eventueel voor onderzoek door naar een oogarts. 

U kan ook gedeeltelijk of volledig verlies van het gezichtsvermogen 
hebben in één of beide ogen.

Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u merkt dat uw gezichtsver-
mogen achteruit gaat of als u andere veranderingen in het 
gezichtsvermogen merkt, zoals moeilijk zien uit één of beide ogen. 
Uw arts kan de behandeling met XALKORI stopzetten en u doorver-
wijzen naar een oogarts.

 Wat moet ik doen in geval van 
bijwerkingen van XALKORI ?
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 Wat moet ik doen in geval van 
bijwerkingen van XALKORI ?

Licht gevoel in het hoofd, flauwvallen, onaangenaam 
gevoel in de borstkas, onregelmatige hartslag 
Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u deze klachten heeft. Ze kunnen 
namelijk wijzen op veranderingen in de elektrische activiteit van het hart
(te zien op een elektrocardiogram) of het hartritme. 
Als u voorheen reeds hartstoornissen had, zal uw arts uw hartfunctie 
goed in de gaten houden en eventueel uw dosis XALKORI aanpassen. 
Uw arts kan een elektrocardiogram laten maken om te controleren of er 
geen problemen zijn met uw hart tijdens de behandeling met XALKORI.  

Lagere hartslag 
XALKORI kan een lagere hartslag veroorzaken. Uw arts zal uw hartfunctie in 
de gaten houden en eventueel de dosis van uw XALKORI-behandeling aan-
passen.

Afname in het aantal witte bloedcellen 
(waaronder neutrofielen) 

Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u koorts of een infectie heeft. Uw 
arts kan bloedonderzoek doen en als de resultaten afwijken, kan uw arts 
besluiten om de dosis XALKORI te verlagen.
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Hartfalen 

Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u tekenen of symptomen van hartfalen 
heeft. Deze symptomen kunnen kortademigheid, opzwelling van de armen, de 
benen, de handen, de voeten of het aangezicht, of een snelle gewichtstoename 
inhouden. Uw arts kan besluiten tijdelijk te stoppen met XALKORI, de dosis 
XALKORI te verlagen of uw behandeling met XALKORI definitief te stoppen. 

Gaatje (perforatie) in de maag of darmen

Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u ernstige pijn in de buik of 
onderbuik, koorts, rillingen, kortademigheid, snelle hartslag of 
veranderingen in uw stoelgang heeft. Deze symptomen kunnen verschijnse-
len zijn van gaatjes (perforaties) in maag of darmen. 

Leverbeschadiging
Tijdens de behandeling met XALKORI worden er regelmatig bloedtests 
gedaan. Op deze manier kan worden gecontroleerd hoe goed verschillende 
organen in uw lichaam functioneren, waaronder de lever. 

Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u zich vermoeider voelt dan           
normaal, uw huid en oogwit geel worden, uw urine donker of bruin 
(theekleurig) wordt, u misselijk bent, moet braken of een verminderde 
eetlust heeft, u pijn aan de rechterzijde van uw maag heeft, jeuk heeft of 
sneller blauwe plekken krijgt dan normaal. 

 Wat moet ik doen in geval van 
bijwerkingen van XALKORI ?
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 Wat moet ik doen in geval van 
bijwerkingen van XALKORI ?

Deze symptomen kunnen erop wijzen dat uw lever wordt aangetast door  
de behandeling. Uw arts kan bloedtests doen om uw leverfunctie te 
controleren. Als de waarden van deze bloedtests afwijken, kan uw arts 
besluiten de dosis XALKORI te verlagen of uw behandeling stop te zetten.

Als u last krijgt van een van deze symptomen, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts. Wacht niet tot uw volgende bezoek.

Ademhalingsproblemen 
Een mogelijke bijwerking is een ontsteking van de longen. 
Als u na aanvang van uw behandeling met XALKORI last krijgt van een 
nieuwe aandoening zoals ademhalingsproblemen, vooral in combinatie met 
hoest en koorts, of als een bestaande aandoening erger wordt, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts.
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 Veiligheidsinformatie

XALKORI en andere geneesmiddelen 

Het gelijktijdige gebruik van XALKORI en sommige geneesmiddelen 
kan invloed hebben op de werkzaamheid van XALKORI, het andere          
geneesmiddel of beide.

Zulke geneesmiddelen zijn onder andere:

- antibiotica

- antischimmelbehandelingen

- epilepsiebehandelingen

- geneesmiddelen die gebruikt worden om hartproblemen te behandelen

- geneesmiddelen tegen een hoge bloeddruk

- sint-janskruid. 

Raadpleeg uw arts en de rubriek 2 van de bijsluiter, voor meer infor-
matie.

U kunt XALKORI met of zonder voedsel innemen; u moet echter het 
drinken van grapefruitsap of het eten van grapefruit  vermijden tijdens 
uw XALKORI-behandeling, omdat ze de hoeveelheid XALKORI in uw  
lichaam kunnen veranderen.

Vertel al uw artsen en apothekers over elke andere ziekten of allergie 
waaraan u zou kunnen lijden en over de andere geneesmiddelen die u 
gebruikt, waaronder geneesmiddelen die u met of zonder voorschrift
heeft gekregen, vitaminen of producten op kruidenbasis.

Als u een oraal anticonceptiemiddel gebruikt in combinatie met 
XALKORI, bent u mogelijk niet meer goed beschermd tegen een 
zwangerschap. 
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 Veiligheidsinformatie

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

XALKORI kan bijwerkingen veroorzaken zoals stoornissen in het 
gezichtsvermogen, duizeligheid en vermoeidheid, daarom moet u 
voorzichtig zijn als u voertuigen bestuurt of machines bedient. 
Aarzel niet eventuele zorgen die u hierover heeft met uw arts te 
bespreken. 

Zwangerschap en borstvoeding

XALKORI mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap. 

Vertel het uw arts of apotheker als u zwanger bent, zwanger zou     
kunnen worden of borstvoeding geeft voordat u dit geneesmiddel   
gebruikt. Omdat XALKORI schadelijk voor de baby kan zijn, wordt 
vrouwen afgeraden zwanger te worden en mannen afgeraden een kind 
te verwekken tijdens behandeling met XALKORI.

Als de kans bestaat dat de persoon die dit geneesmiddel gebruikt 
zwanger wordt of een kind verwekt, moet hij/zij geschikte anti-        
conceptie gebruiken tijdens de behandeling en gedurende ten minste 
90 dagen na afloop van de behandeling omdat orale anticonceptie- 
middelen onwerkzaam kunnen zijn tijdens het gebruik van XALKORI.

Geef geen borstvoeding tijdens uw behandeling met XALKORI. 
XALKORI kan schadelijk zijn voor een zuigeling.
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Hulp- en informatiebronnen

Hulp- en informatiebronnen 

Het is goed om weten dat u er niet alleen voor staat. 
Uw medisch team staat voor u klaar om u te steunen en u gedurende 
de gehele behandeling advies te geven.

Er bestaan eveneens talrijke patiëntenorganisaties en –verenigingen die 
u over de behandeling en kanker in het algemeen informatie kunnen 
verschaffen en een steun voor u en uw familie kunnen zijn.
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XALKORI - Waarschuwingskaart 
voor patiënten

Waarschuwingskaart voor patiënten 

Vul deze kaart a.u.b. in en laat hem zien als u een arts, verpleegkundige of 
apotheker zou raadplegen die geen deel van uw zorgteam uitmaakt.

RMA gewijzigde versie 09/2017

Xalkori - Waarschuwings-
kaart voor Patiënten

Gebruikt u naast Xalkori nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden 
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen 
gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 
kruidengeneesmiddelen en geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u symptomen zoals stoornissen 
van het gezichtsvermogen, een licht gevoel in het hoofd, flauwvallen, een onaan-
genaam gevoel in de borstkas, een onregelmatige hartslag, een verlaagde hartslag, 
ademhalingsproblemen, hoesten, koorts, een infectie, pijn in de buik of onderbuik 
bemerkt.

 
 
Naam van de patiënt:  ......................................................................

Naam van de arts:  ............................................................................  

Telefoonnummer van de arts:  ......................................................

Aanvangsdatum XALKORI-behandeling:  ...............................
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XALKORI - Waarschuwingskaart 
voor patiënten

RMA gewijzigde versie 09/2017
Xalkori (crizotinib)

q Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring

Waarschuwingskaart 
voor Patiënten

Houd deze kaart altijd bij u (bijv. portefeuille) en toon 
ze aan elke arts/apotheker of andere zorgverlener.

Waarschuwingskaart voor patiënten 

Vul deze kaart a.u.b. in en laat hem zien als u een arts, verpleegkundige of 
apotheker zou raadplegen die geen deel van uw zorgteam uitmaakt.


