
Lonsurf® (= trifluridine/tipiracil) 

1. Indicatie

• Gemetastaseerd colorectaal carcinoom (CRC) bij volwassenen, die eerder zijn behandeld 
met bestaande therapieën of hiervoor niet in aanmerking komen. 

 
2. Werkingsmechanisme

• Trifluridine is een nucleosideanaloog, na integratie in het DNA voorkomt het de proliferatie 
van tumorcellen. Tipiracil is een remmer van thymidinefosforylase en remt de snelle afbraak 
van trifluridine en vermindert na orale inname het ‘first pass’-effect. 

3. Doseringsschema

• Standaarddosis: 35 mg/m2 2x/dag. 
• Eén behandelingscyclus = 4 weken (28 dagen). 
• Gedurende 5 dagen (dag 1 t.e.m. dag 5): voorgeschreven dosis 2x/dag innemen. 
• Gedurende 2 dagen (dag 6 t.e.m. dag 7): rustperiode.
• Gedurende 5 dagen (dag 8 t.e.m. dag 12): voorgeschreven dosis 2x/dag innemen. 
• Gedurende 16 dagen (dag 13 t.e.m. dag 28): rustperiode. 

4. Gebruiksinstructies

• In geheel doorslikken. Niet kauwen, breken, pletten of oplossen. 
• Binnen 1 uur na beëindigen van de maaltijd innemen met 12 uur tussen beide innames, 

telkens op zelfde tijdstip. 
• Bij een vergeten dosis: dosis overslaan. 
• Bij braken: dosis niet opnieuw innemen. Nieuwe dosis innemen op volgende geplande 

tijdstip. 

5. Neveneffecten

• Neutropenie
• Anemie
• Trombocytopenie
• Stomatitis
• Nausea en braken
• Verminderde eetlust
• Diarree
• Vermoeidheid

6. Interacties

• Geen relevante interacties. 

7. Aandachtspunten voor patiënt 

• Niet autorijden indien duizelig of vermoeid.
• Niet gebruiken tijdens zwangerschap.
• Effectieve anticonceptie noodzakelijk, tijdens en tot 6 maanden na behandeling. 

https://www.azstlucas.be/


• Orale anticonceptie mogelijks minder werkzaam door de inname van Lonsurf®. Gebruik 
daarnaast ook een barrièremethode (vb. condoom).

• Geen borstvoeding geven tijdens en tot 1 dag na behandeling. 
• Gebruik geen pillendoos, laat geneesmiddel in oorspronkelijke verpakking. 
• Bewaren buiten het zicht en bereik van kinderen. 
• De patiënten moet bij voorkeur zelf het geneesmiddel uit de verpakking halen. 
• Handen wassen na aanraken van tabletten. 


