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De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel (doelgerichte therapie), 
namelijk venetoclax.

Schema en verloop van therapie. 
•  Je komt naar de raadpleging of het dagziekenhuis voor een bloedafname, een 

klinisch onderzoek en een nieuwe voorraad pilletjes. Je neemt de pilletjes dan 
thuis in.

•  Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus 
van de therapie. Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen). Venetoclax (Venclyxto®) 
wordt dagelijks ingenomen.

•  De behandeling met venetoclax wordt met een lage dosis opgestart. In de loop 
van 5 opeenvolgende weken wordt de dosis volgens tolerantie geleidelijk aan 
opgedreven tot de standaarddosis.

•  Om je goed te kunnen opvolgen, wordt je tijdens de opstartfase soms 2 dagen 
opgenomen in het ziekenhuis. Je zal regelmatig een bloedafname krijgen om de 
afvalstoffen in je bloed op te sporen.

•  Venetoclax bestaat in tabletten van 10 mg, 50 mg en 100 mg. Je arts of 
verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk 
van de ernst van de nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging 
mogelijk.

Opstartschema 
Venetoclax (Venclyxto®) 

Opstartschema = 5 weken 

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5

20 mg/dag 50 mg/dag 100 mg/dag 200 mg/dag 400 mg/dag

Vanaf cyclus 2   . . . . . mg 1x per dag inname

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 

   

•  Venetoclax wordt één keer per dag ingenomen bij voorkeur ‘s morgens.
•  Venetoclax wordt bij de maaltijd ingenomen.
•  Interactie met voeding: vermijd tijdens de inname van venetoclax het eten of drin-

ken van pompelmoes(sap), zure appelsienen, granaatappel, sterfruit of preparaten op 
basis van sint-janskruid.
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Wat als?
Als je een dosis venetoclax bent 
vergeten, kan je de vergeten dosis 
inhalen tot 8 uur vóór de volgende 
dosis.
Wanneer er meer dan 8 uur verlopen 
is na het geplande tijdstip, sla je 
de vergeten dosis over en neem je 
volgende dosis op het geplande tijdstip.
 
Bij jouw behandeling kunnen zich 
de volgende nevenwerkingen of 
klachten voordoen:
•  Buikloop of diarree
•  Misselijkheid en braken
•  Smaak- en reukveranderingen
•  Mondslijmvliesontsteking (aften)
•  Een verminderd aantal witte 

bloedcellen
•  Een verminderd aantal rode 

bloedcellen
•  Een verminderd aantal 

bloedplaatjes

Aandachtspunten bij venetoclax
Het is heel belangrijk dat je de eerste 
5 weken van je behandeling extra 
veel drinkt. Daardoor worden de 
afvalstoffen in je bloed sneller via de 
urine verwijderd.Venes blandia usantis 
voluptu archili
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Openingsuren secretariaat

ma. 8u.00 - 16u.00
di. 8u.00 - 16u.00
wo. 8u.00 - 16u.00
do. 8u.00 - 16u.00


