
Alecensa® (= alectinib) 

1. Indicatie

• Eerstelijnsbehandeling van volwassenen patiënten met anaplastich lymfoomkinase (ALK)-
positieve gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC).

• Behandeling van volwassen patiënten met ALK-positieve gevorderde NSCLC, die reeds 
eerder behandeld werd met Xalkori® (= crizotinib).

 
2. Werkingsmechanisme

• Proteïnekinaseremmer: het remt de ALK- en RET-tyrosinekinasen, dit leidt tot inductie van 
apoptose. 

3. Doseringsschema

• Standaarddosis: 600 mg 2x/dag (= 4 capsules Alecensa® 150 mg 2x/dag).
• Continu tweemaal per dag innemen. 

4. Gebruiksinstructies

• In geheel doorslikken. Niet kauwen, oplossen of openen. 
• Innemen bij de maaltijd, telkens op zelfde tijdstip. 
• Bij een vergeten dosis: vergeten dosis innemen indien langer dan 6 uur tot de volgende 

dosis. Indien minder lang dan 6 uur, dosis overslaan. 
• Bij braken: dosis niet opnieuw innemen. Nieuwe dosis innemen op volgende geplande 

tijdstip. 

5. Neveneffecten

• Anemie
• Diarree
• Constipatie
• Nausea en braken
• Verminderde eetlust
• Oedeem
• Pneumonitis
• Leverfunctiestoornissen
• Bradycardie
• Huiduitslag/lichtgevoeligheid
• Myalgie en artralgie
• Visusstoornissen

6. Interacties

• Alecensa® = CYP3A4-substraat.
• Dosisaanpassing niet nodig bij de combinatie van CYP3A4-inhibitoren of -inductoren. 

Wel wordt gepaste controle aanbevolen bij gelijktijdig innemen van sterke inhibitoren of 
inductoren.

• Alecensa® = Pgp-inhibitor. 

https://www.azstlucas.be/


• Opgelet met Pgp-substraten, plasmaconcentratie van deze geneesmiddelen kan stijgen:  
vb. digoxine, dabigatran, everolimus, sirolimus, nilotinib, lapatinib en topotecan. 

• De werking van orale anticonceptiva kan mogelijks verminderen. 

7. Aandachtspunten voor patiënt 

• Niet autorijden indien vermoeid, duizelig, lage bloeddruk of vertraagde hartslag. 
• Blootstelling aan zon/UV-licht vermijden en zonnecrème met hoge beschermingsfactor 

gebruiken. 
• Niet gebruiken tijdens zwangerschap. 
• Effectieve anticonceptie noodzakelijk: tijdens en tot 3 maanden na de behandeling. 
• Orale anticonceptie mogelijks minder werkzaam door de inname van Alecensa®. Bespreek 

beste anticonceptiemethoden met arts. 
• Geen borstvoeding geven tijdens en tot 1 week na de behandeling. 
• Gebruik geen pillendoos, laat geneesmiddel in oorspronkelijke verpakking. 
• Bewaren buiten het zicht en bereik van kinderen. 
• De patiënt moet bij voorkeur zelf het geneesmiddel uit de verpakking halen. 


