Temozolomide
Uw internist-oncoloog heeft u het medicijn Temozolomide voorgeschreven.
Temozolomide is een middel dat remmend werkt op de celgroei. Het wordt
gebruikt bij de behandeling van kwaadaardige hersentumoren, ook wel
maligne gliomen genoemd.

Dosering
Uw lengte en gewicht bepalen hoeveel Temozolomide u dagelijks nodig heeft.
Uw internist-oncoloog berekent de dosis. Het is belangrijk dat u heel nauwkeurig de voorschriften opvolgt.

Uw medicatie
De volgende medicatie krijgt u voorgeschreven:
• Temozolomide gedurende 5 dagen per 4 weken
• Co-trimoxazol 480 mg 1 keer per dag 1 tablet gedurende 6 maanden
•	Ondansetron 8 mg tegen de misselijkheid ½ uur voor inname van de
Temozolomide

Gebruik van de medicatie
U start op

met inname van

mg

Temozolomide gedurende 5 dagen.
Vanaf de 2e kuur krijgt u in principe

mg Temozolomide gedurende

5 dagen.

Apotheek
U krijgt een recept waarmee u naar de poliklinische ziekenhuisapotheek gaat
(huisnummer 020). Temozolomide is niet leverbaar door uw eigen apotheek.

Mogelijke bijwerkingen
Temozolomide heeft over het algemeen milde bijwerkingen: het aantal rode en
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witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes kan dalen zonder dat u dit zelf merkt.

Om dit goed in de gaten te houden, wordt er in de week voorafgaande aan de
start van de kuur bloed geprikt. Bij afwijkende waardes kan uw arts besluiten
om de dosis aan te passen

Innemen
•	u neemt de voorgeschreven dosis Temozolomide in met water
•	een ½ uur voor het innemen van de capsules neemt u een middel in tegen
misselijkheid. U krijgt hiervoor een recept mee.
•	de capsules moet u 1 maal daags, bij voorkeur in de ochtend op een lege
maag innemen
•	neemt u de Temozolomide op een ander tijdstip in, dan moet u een uur voor
én na het innemen van de capsules niets eten en drinken
•	u mag de capsules niet fijnmaken of erop kauwen. Bijt u per ongeluk toch
een capsule kapot? Drink dan extra water om eventuele medicijnresten weg
te spoelen
•	moet u (de eerste uren) na het innemen van de capsules overgeven? Neem
dan geen nieuwe capsules in! Zelfs niet als u ziet dat u de capsule(s) heeft
uitgebraakt. Het kan zijn dat u dan een te hoge dosis binnenkrijgt. Het is
belangrijk dat u bij uw eerstvolgende afspraak op de polikliniek aan uw arts
doorgeeft dat u heeft overgegeven
•	bewaar de capsules bij kamertemperatuur op een veilige plaats
•	was na het aanraken van de capsules u handen

Bijwerkingen van Temozolomide
De meest voorkomende bijwerkingen van Temozolomide zijn:
•	slaperigheid en vermoeidheid
•	gebrek aan eetlust
•	hoofdpijn
•	misselijkheid
•	braken
•	diarree of juist verstopping
•	meer kans op infecties, bloedingen en/of bloedarmoede

