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Interne Geneeskunde
Neo adjuvant Xeloda® (capecitabine) 

bij een rectumcarcinoom

Uw specialist heeft u een behandeling voorgesteld met Xeloda®, 
gelijktijdig met radiotherapie voor afgaand aan uw operatie.
De behandelend arts zal een aan uw situatie aangepaste dosis en een 
aangepast behandelingsschema voorschrijven.

Hoe wordt het geneesmiddel gebruikt

Xeloda® is een geneesmiddel dat als tablet ingenomen wordt. De 
tabletten zijn er in verschillende sterktes: 500 mg en 150 mg. De 
specialist kan u een combinatie van deze tabletten voorschrijven.

 - Neem de tabletten om de 12 uur in, volgens de door de 
behandelende arts voorgeschreven combinatie.

 - Neem de tabletten binnen 30 minuten na iets gegeten te 
hebben in.

 - Slik de tabletten door met water.
 - Het is belangrijk dat u alle medicatie neemt zoals door de 

behandelend arts is voorgeschreven.
 - Als u moeilijkheden heeft met het doorslikken van de tabletten, 

dan kunnen de tabletten zonder problemen worden vergruisd 
met behulp van een tabletvergruizer en opgelost in (suiker)
water. Let op: niet vermalen tot poeder.

U start met het innemen van de Xeloda® op de 1e dag van de 
bestraling tot en met de laatste dag van de bestraling in totaal dus 
5 weken. Xeloda® dient 1-2 uur voor de bestraling ingenomen te 
worden, de tweede dosis dus 12 uur later.

Als u meer tabletten hebt ingenomen dan uw arts heeft 
voorgeschreven
Neem dan contact op met de verpleegkundigen van de afdeling 
interne dagverpleging voordat u de volgende dosis neemt.



Als u een dosis hebt vergeten
Neem dan niet alsnog de vergeten dosis in en verdubbel niet de 
volgende dosis, maar volg het normale doseringsschema en raad-
pleeg de verpleegkundigen van de afdeling interne dagverpleging.

Indien u braakt na de inname van de tabletten, neem dan niet 
onmiddellijk opnieuw tabletten in.

U wordt verzocht het braken aan de afdeling interne dagverpleging 
te melden, zodat zij medicatie tegen de misselijkheid kunnen 
verzorgen. Neem de volgende dosis in volgens het doseringsschema. 
Het stoppen van de behandeling veroorzaakt op zichzelf geen 
bijwerkingen.

Te bewaren
U dient de tabletten buiten het bereik en uit het zicht van kinderen 
te bewaren. Niet bewaren boven 30 °C, en alleen in de originele 
verpakking. 

Bijwerkingen
 - diarree
 - misselijkheid en/of braken
 - ontsteking van het mond - en keelslijmvlies
 - buikpijn
 - “hand-voet” huidreactie ( de handpalmen of de voetzolen 

tintelen, worden gevoelloos, pijnlijk, gezwollen of rood)
 - huiduitslag, droge of jeukende huid
 - vermoeidheid

Deze bijwerkingen kunnen ernstig worden; het is daarom belangrijk 
contact met de oncologieverpleegkundige van de interne 
dagverpleging of met de behandelend arts op te nemen als u last 
krijgt van bijwerkingen. Dit kan van belang zijn om het aanhouden of 
toenemen van de bijwerking te voorkomen. De behandelend arts kan 
u adviseren de dosering te verlagen en /of de behandeling tijdelijk te 
staken.



Voorkomen
Om bijwerkingen zoveel mogelijk te voorkomen zou u de volgende 
voorzorgsmaatregelen kunnen nemen:
Voorkomen van mondproblemen:

 - spoel de mond 4 x per dag (bij voorbeeld zout water); 
1 afgestreken theelepel zout in 1 liter water.

 - poets de tanden 3 x per dag (zachte tandenborstel).

Voorkomen van” hand-voet” huidreactieproblemen:
 - gebruik 4 x per dag bodylotion/handcreme of 10%ureum zalf
 - het gebruik van extra vitamine B6 (200-300mg per dag)
 - probeer knellende schoenen te vermijden.

Bij misselijkheid:
 - anti-misselijkheid tabletten gebruiken volgens voorschrift
 - gebruik frequent kleine maaltijden.

Andere, minder vaak voorkomende en gewoonlijk minder ernstige 
bijwerkingen kunnen zijn:
Daling van het aantal witte of rode bloedcellen, huiduitslag, licht 
haarverlies, vermoeidheid, koorts, zwakte, slaperigheid, gezwollen 
benen, verlies van eetlust, obstipatie of uitdroging.

Wanneer u zich zorgen maakt over deze of andere bijwerkingen, 
bespreek deze dan met uw behandelend arts of oncologie-
verpleegkundige.

Blijft de behandeling effectief wanneer deze wordt 
onderbroken of wanneer de dosis wordt aangepast vanwege 
bijwerkingen?
U hoeft zich geen zorgen te maken dat de behandeling minder 
effectief is wanneer de behandeling wordt onderbroken of wanneer 
er dosisaanpassingen nodig zijn. Verschillende onderzoeken hebben 
aangetoond dat bij de patiënten waarbij de dosis werd aangepast 
vanwege bijwerkingen, de effectiviteit gehandhaafd blijft.
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Hoe lang duurt een behandeling?
De duur van de behandeling kan variëren, afhankelijk van uw gezond-
heid en afhankelijk van hoe u reageert op de behandeling. Uw behan-
delend arts bepaalt in samenspraak met u de duur van de behandeling.

Speciale voorzorgsmaatregelen
Als u alleen Xeloda® gebruikt, hoeft u geen extra hygiënische 
maatregelen te nemen bij het toiletgebruik. 

Kunt u autorijden of machines bedienen?
Als u zich duizelig voelt, misselijk bent of vermoeid bent na de inname 
van de tabletten, kan dit mogelijk invloed hebben op uw rijvaardigheid 
of vermogen om machines te bedienen.

Kunt u op vakantie?
Het is mogelijk de behandeling voort te zetten wanneer u op vakantie 
bent. Het is wel belangrijk dat u uw behandelend arts of oncologie-
verpleegkundige op de hoogte stelt wanneer u op vakantie gaat. Zorg 
ervoor dat u te allen tijde uw behandelen arts kunt bereiken in het 
geval zich problemen voordoen.

Bij problemen/vragen kunt u bellen:
 - Oncologische Dagbehandeling: (0344) 67 49 27 van maandag 

t/m vrijdag van 08.30 uur -16.30 uur
 - indien er in het weekend of buiten de openingstijden van de 

afdeling interne dagverpleging dringende zaken zijn kunt u 
contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp: 
(0344) 72 66 66.


