CHEMOTHERAPIE:
IRESSA®
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Patiënteninformatie doelgerichte
therapie
In het kader van de behandeling tegen longkanker heeft uw arts een
behandeling met Iressa® voorgeschreven. Dit geneesmiddel bestaat uit een
tablet dat u dagelijks moet innemen. Iressa® is een doelgericht geneesmiddel. Dit wil zeggen dat dit geneesmiddel vooral inwerkt op de tumorcellen
en het omringende gezonde weefsel grotendeels gespaard blijft.
Dosis en toediening:
Iressa is beschikbaar in tabletten van 250 mg.
De dosis volgens voorschrift van uw behandelende arts is berekend op:
1 tablet van 250 mg
per dag

• Neem 1 tablet per dag met een glas water, steeds op hetzelfde uur.
• Dit tablet kan met of zonder voedsel ingenomen worden.
• Dit tablet kan in zijn geheel ingenomen worden. Wanneer dit niet lukt,
kan het ook worden opgelost in een half glas water (zonder koolzuur).
Het glas af en toe roeren tot de tablet opgelost is. Dit kan tot 20
minuten duren. Drink deze oplossing op en spoel het glas met een half
glas water en drink dit eveneens op.
• U drinkt best geen pompelmoessap tijdens de behandeling.
• Indien de inname door omstandigheden een keer vergeten wordt, mag u
nooit op eigen initiatief een vergeten dosis inhalen. Vraag hierover advies
aan uw arts.
• Breng overgebleven medicatie onmiddellijk mee naar het ziekenhuis:
gooi ze nooit in de vuilbak en spoel ze nooit weg via het toilet of wasbak.
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Mogelijke bijwerkingen en raadgevingen:
De bijwerkingen zijn doorgaans mild en van voorbijgaande aard. Ze treden
meestal op tijdens de eerste maand na de start van de behandeling. De daaropvolgende maanden zullen de klachten verbeteren of herstellen.
Huidreactie:
Huidreactie kan zich manifesteren onder de vorm van:
• Acnévormige huiduitslag op gezicht, hoofd, borst, rug.
• Droge huid, gepaard gaande met jeuk.
• Nagelveranderingen: lijkt op ingegroeide nagel, kloven ter hoogte van
vingers en voeten (hielen).
• Oogirritaties.
• Haarveranderingen: abnormale groei wimpers, ontkleuring wimpers,
vorming donshaar.
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Huid:
Uw huid zal veel gevoeliger zijn tijdens de behandeling met Iressa®. Het is
dus uiterst belangrijk om uw huid goed te hydrateren.
Gebruik crèmes zonder vaseline, alcohol, parfum.
Voor het gezicht gebruikt u best een kalmerende vochtinbrengende gelaatscrème. Deze mag tweemaal daags aangebracht worden na een milde
reiniging van het gezicht.
Bij huiduitslag mag een dermatologisch geteste fond de teint, zonder
parfum, op de huid aangebracht worden. Dit zal geen aanleiding geven
tot verergering van de symptomen. Gebruik geen middelen tegen acne.
Deze kunnen aanleiding geven tot verergering van de symptomen. Blootstelling aan zon en wind hebben een negatief effect op de gevoelige huid.
Gebruik hiervoor een zonnecrème met zeer hoge beschermingsfactor (50).
Voor de lichaamsverzorging gebruikt u best lauw water om u te wassen.
Douchen zal de huid sneller uitdrogen dan een bad nemen. Gebruik badolie in plaats van zeep voor de dagelijkse reiniging van het lichaam.
Om huiduitdroging te voorkomen of te verzachten smeert u de aangetaste en gevoelige zones 2 maal daags in met een sterk vochtinbrengende
bodylotion.
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Nagelveranderingen:
Om klachten ter hoogte van de nagels te beperken draagt u best breed
schoeisel of sandalen.
Knip de nagels recht af.
Beperk natte werkzaamheden met handen. Draag eventueel handschoenen
met katoenen binnenzijde. Droog vingers en nagels extra goed na het wassen.
Diarree:
Vermijd voeding rijk aan lactose.
Drink extra water om uitdroging te voorkomen.
Gebruik Imodium zo nodig. 4mg (2 caps.) Imodium® bij de eerste losse
stoelgang, daarna 2 mg (1 caps.) om de 4 uur of na elke nieuwe stoelgang.
U neemt maximum 8 capsules per dag. Bij ernstige of aanhoudende
diarree (meer dan 7 maal per dag), neemt u best contact op met uw arts.
Indien de klachten ondanks de voorzorgsmaatregelen aanhouden of
toenemen, neemt u best contact op met uw behandelende arts of begeleidend
team.
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