
Xtandi® (= enzalutamide)

1. Indicatie

• Niet-gemetastaseerd hoogrisico-CRPC (castratieresistent prostaatcarcinoom).
• Gemetastaseerd CRPC die asymptomatisch of licht symptomatisch zijn na falen van 

androgeendeprivatietherapie voor wie behandeling met chemotherapie nog niet klinisch 
geïndiceerd is.

• Gemetastaseerd CRPC bij wie de ziekte progressief was tijdens of na behandeling met 
docetaxel.

2. Werkingsmechanisme

• Krachtige remmer van androgeenreceptorsignalering, het remt competitief de 
androgeenbinding aan androgeenreceptoren. Hierdoor wordt de groei van de tumorcellen 
tegengegaan.

3. Doseringsschema

• Standaarddosis = 160 mg (= 4 tabletten Xtandi® 40 mg) in 1 inname.
• Continu eenmaal per dag innemen. 

4. Gebruiksinstructies 

• In geheel doorslikken. Niet kauwen, breken of pletten. 
• Consequent met of zonder voedsel innemen, telkens op hetzelfde tijdstip. 
• Bij een vergeten dosis: dosis overslaan, tenzij patiënt er de dag zelf nog aan denkt. 
• Bij braken: dosis niet opnieuw innemen. Nieuwe dosis innemen op volgende geplande 

tijdstip. 

5. Neveneffecten

• Neutropenie
• Anemie
• Hypertensie
• Droge huid
• Verhoogd valrisico en fracturen
• Hoofdpijn, onrustige benen
• Posterieur reversibel encefalopathiesyndroom (PRES)
• Diarree
• Nausea en braken
• Verminderde eetlust of verstoorde smaak
• Vermoeidheid

6. Interacties

• Xtandi® = inductor van CYP3A, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, UGT, P-gp.
• De plasmaconcentratie van volgende geneesmiddelen kan dalen door gelijktijdige 

toediening met Xtandi®: fentanyl, claritromycine, doxycycline, carbamazepine, fenytoïne, 
warfarine, digoxine, bisoprolol, tacrolimus, omeprazol, atorvastatine.

https://www.azstlucas.be/


• Vermijd gelijktijdige toediening van QT-verlengende-geneesmiddelen vb. ondansetron, 
amiodaron, clarithromycine, ciprofloxacine, azitromycine, … 

7. Aandachtspunten voor patiënt

• Niet autorijden indien vermoeid of duizelig. 
• 2x/dag bloeddruk controleren + noteren in dagboekje. 
• Effectieve anticonceptie noodzakelijk: tijdens en tot 3 maand na de behandeling indien de 

partner nog zwanger kan worden.
• 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. 


