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Nintedanib (OVEF) behoort tot een groep geneesmiddelen met de naam fibroseremmers. Dit zijn 

middelen die de voortgang van longfibrose afremmen. Nintedanib remt de groei van de cellen in de 

wand van de longblaasjes. Hierdoor worden de longblaasjes minder snel dik en stug. Nintedanib kan de 

ontstane longschade niet genezen, maar remt wel de verdere achteruitgang van de longfunctie. Uw 

klachten zullen daardoor minder snel verergeren. Nintedanib wordt voorgeschreven bij patiënten met 

een vorm van progressieve longfibrose. 

 

Hoe gebruikt u Nintedanib en hoe wordt het ingenomen? 

• Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Verander 

de dosering en/of stop de behandeling met Nintedanib niet zonder vooraf met uw arts te hebben 

overlegd.  

• De aanbevolen dosering is tweemaal per dag één capsule van 150mg. 

• Neem de capsules elke dag, met een tussenpoos van 12 uur, op ongeveer hetzelfde tijdstip in. 

Bijvoorbeeld één capsule ’s ochtend en één capsule ’s avonds. Op deze manier blijft de 

hoeveelheid Nintedanib in uw bloed constant. 

• Slik de capsules in hun geheel door met water. U mag er niet op kauwen of kapot maken.  

• Aanbevolen wordt de capsule met voedsel in te nemen, bijvoorbeeld tijdens of net vlak voor de 

maaltijd.  

• Neem niet meer dan de voorgeschreven dosering per dag in. 

• Als u de voorgeschreven dosering niet kan verdragen, dan kan uw arts u aanraden om te stoppen 

met het nemen van dit medicijn. 

• Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Volg het normale doseringsschema. 

Als u meer dan één dosis vergeten bent, neem dan contact op met uw arts. 

 

Bijwerkingen: 

Meest voorkomende bijwerkingen: 

• Diarree is de meest voorkomende bijwerking. Om uitdroging te voorkomen dient u bij de eerste 

verschijnselen van diarree veel te drinken. Ook krijgt u van de arts een recept mee voor 

Loperamide, een diarreeremmer die u dan in kunt nemen.  

• Misselijkheid, Buikpijn, Braken, Gebrek aan eetlust, Gewichtsverlies 

• Leverfunctiestoornis (daarom wordt er regelmatig bloed geprikt) 

• Bloedingen 

• Huiduitslag 
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Zeldzame bijwerkingen: 

• Alvleesklierontsteking 

• Ernstige leverproblemen 

• Laag aantal bloedplaatjes 

• Hoge bloeddruk 

• Geelzucht 

• Jeuk 

• Hartfalen 

 

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

Vrouwen die zwanger kunnen worden en Nintedanib gebruiken moeten, tijdens en tot 3 maanden na het 
stoppen van de behandeling met Nintedanib een effectieve anticonceptie gebruiken, inclusief 
barrièremethode (condoom of pessarium) als tweede vorm van anticonceptie.  
 
Gebruik Nintedanib niet tijdens de zwangerschap omdat het schadelijk voor de ongeboren baby kan zijn 
en aangeboren afwijkingen kan veroorzaken.  
 
Als u Nintedanib gebruikt mag u geen borstvoeding geven omdat er een risico bestaat dat dit schadelijk is 
voor uw kind. 
 
Informeer uw arts en apotheker onmiddellijk als u zwanger wordt tijdens de behandeling met Nintedanib. 
 

Gebruik van Nintenanib samen met andere medicijnen 

Nintedanib kan een wisselwerking hebben met bepaalde andere geneesmiddelen. De onderstaande 

geneesmiddelen zijn voorbeelden van middelen die uw bloedspiegel van Nintedanib kunnen verhogen en 

daarmee de kans op bijwerkingen kunnen vergroten: 

• Een geneesmiddel om schimmelinfecties te behandelen (Ketoconazol) 

• Een geneesmiddel om bacteriële infecties te behandelen (Erytromycine) 

• Een geneesmiddel dat uw immuunsysteem beïnvloedt (Ciclosporine) 

 

De onderstaande geneesmiddelen zijn voorbeelden van middelen die uw bloedspiegel van Nintedanib 

kunnen verlagen en daarmee de werkzaamheid van Nintedanib kunnen verminderen: 

• Een antibioticum dat wordt gebruikt bij de behandeling van tuberculose (Rifampicine) 

• Geneesmiddelen voor de behandeling van epileptische aanvallen (Carbamazepine, fenytoïne) 

• Een kruidengeneesmiddel om depressie te behandelen (Sint-Janskruid) 

 

Wanneer mag u Nintedanib niet gebruiken 

Het gebruik van Nintedanib wordt afgeraden bij: 

• Overgevoeligheid voor pinda’s of soja 

• Overgevoeligheid voor Nintedanib of voor 1 van de hulpstoffen in de capsule 

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met het gebruik van Nintedanib: 

• Als u leverproblemen heeft of ooit heeft gehad 

• Als u problemen met uw nieren heeft of ooit heeft gehad 

• Als u snel bloedingen krijgt of dit ooit hebt gehad 
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• Als u bloed verdunnende middelen gebruikt om het stollen van uw bloed te voorkomen 

• Als u Pirfenidon inneemt. Dit kan het risico op diarree, misselijkheid, braken en leverporblemen 

vergroten. 

• Als u problemen met uw hart heeft of ooit heeft gehad. 

 

Advies 

Neem direct contact op met de longarts, verpleegkundig specialist of physician assistant bij: 

• Als u diarree krijgt. Snelle behandeling van diarree is belangrijk om uitdroging te voorkomen 

• Als u misselijk wordt of moet overgeven 

• Als u onverklaarbare symptomen heeft waaronder geel worden van uw huid of het oogwit, 

donkere of bruine urine, pijn in de maagstreek, sneller dan normaal optreden van bloedingen of 

blauwe plekken, of als u zich vermoeid voelt zonder aanwijsbare oorzaak. Dit kunnen symptomen 

zijn van ernstige leverproblemen. 

• Als u ernstige pijn in uw buik, koorts, koude rillingen, misselijkheid, braken, een harde buik of 

opgeblazen gevoel heeft. Dit zijn symptomen van een maagdarm perforatie. 

• Als u pijn, zwelling, roodheid, warmte van een ledemaat heeft. Deze verschijnselen kunnen wijzen 

op een bloedstolsel in uw aderen. 

• Als u verschijnselen heeft die kunnen wijzen op een hartaanval zoals, druk of pijn op de borst ( in 

het bijzonder aan de linkerzijde van het lichaam), pijn in de nek, kaak, schouder of arm en een 

versnelde hartslag, kortademigheid, misselijkheid of braken 

• Als u een ernstige bloeding krijgt 

 

Betrokken personen 

J.J.M. Geelhoed en M.K. Ninaber, Longartsen met aandachtsgebied interstitiële en vasculaire longziekten. 

E.W.M. van der Stel-Dijkers, Verpleegkundig specialist in opleiding. 

K.M.C. van Doorn-Hogervorst, Physician Assistant 

 

Contactgegevens 

Mocht u toch ergens over twijfelen of een vraag hebben over uw behandeling/ klachten, of heeft u een 

klacht waarvan u niet zeker weet of deze ‘normaal’ is, dan kunt u altijd bellen met het ziekenhuis.  

 

Spoedeisend: 

Via algemeen telefoonnummer LUMC (071-5269111) vragen naar de dienstdoende longarts. 

 

Niet-spoedeisend: 

1. Polikliniek Longziekten 

Telefoonnummer: 071-526 3742 (08.30 - 16.00 uur) 
Email: ild@lumc.nl  

2. Algemeen telefoonnummer LUMC :  071-5269111 
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