
 

Vismodegib + Secretieremmers                   MFB 1336A 
 
Onderbouwend Stof Effect Code 
Malhi V.  
Cancer Chemother 
Pharmacol 2016;78:41-9. 
doi: 10.1007/s00280-016-
3020-z. 
 

vismodegib + 
rabeprazol 
 

afname vismodegib steady-state AUC0-24h met 14%  
(402→346 umol*h/l)  
Regime: vismodegib 150 mg 1dd ged. 7 dagen (n = 
22), of rabeprazol 20 mg/dag op dag 1-4 en 
vismodegib icm rabeprazol 20 mg op dag 5-11 (rabe 
2 uur vóór vismo) (n = 24); gezonde vrijwilligsters. 
Auteurs: vismodegib kan worden gecombineerd met 
acid-reducing agents.  

3A 

SPC + EPAR Erivedge vismodegib + 
rabeprazol 

daling spiegel vismodegib met 33% na combinatie 
met rabeprazol 20 mg/dag gedurende 7 dagen. Deze 
afname is klinisch niet significant. 
Klinisch significante farmacokinetische (PK) 
interacties tussen vismodegib en middelen die de pH 
verhogen worden niet verwacht. 

2A 

 
Opmerkingen 
Werkgroep Interacties Oncologische middelen 27-1-2016: ga je in kliniek niets mee doen. 
 
PubMed search november 2017: behalve Malhi 2016 geen gegevens. 
 
Risicofactoren  
Mitigerende factoren  

 
 Interactie Actie Datum 
Beslissing WFG Ja Nee 27 januari 2016 

 
  



 

Ibrutinib/Entrectinib + Secretieremmers          B 
 
Onderbouwend Stof Effect Code 
Jong de J.  
Blood  2016;128:1588.  

ibrutinib + 
omeprazol 

ibrutinib zonder vs met omeprazol: 
Cmax ibrutinib 39.5 vs 14.8 ng/ml (- 63%) 
tmax                  1.0 vs  2.0 h 
effect op AUC is minimaal (< 10%) 
Regime: ibrutinib 560 mg op dag 1 en dag 7 (2 uur na 
omeprazol), omeprazol 40 mg/dag op dag 3 t/m 7; 20 
vrijwilligers 

3A 

SPC Imbruvica ibrutinib + 
omeprazol 

als de Jong 2016 
Niet klinisch relevant. Geneesmiddelen die de maag-
pH verhogen(bijv. protonpompremmers), zijn zonder 
beperkingen gebruikt in de klinische 
registratiestudies. 

2A 

SPC/EPAR Rozlytrek entrectinib + 
lansoprazol 

↓AUC entrectinib met 25% en Cmax met 23% door 
lansoprazol. 
Regime: lansoprazol 1dd gedurende 9 dagen, op dag 
5 gelijktijdig entrectinib 600 mg 1-malig, lege maag. 
Geen dosisaanpassing nodig bij gelijktijdige inname 
met middelen die pH maag verhogen. 

1A 

 
Opmerkingen 
PubMed: geen aanvullende informatie 
 
Risicofactoren  
Mitigerende factoren  

 
 Interactie Actie Datum 
Beslissing WG OncoIA Ja Nee 30 september 2020 

 
  



 

Alpelisib + Secretieremmers C 
 
Onderbouwend Stof Effect Code 
SPC + EPAR Piqray alpelisib + 

ranitidine 
↓ AUC alpelisib met 21% en ↓ Cmax met 36% na 
combinatie met ranitidine en inname met vetarme 
maaltijd.  
↓ AUC alpelisib met 30% en ↓ Cmax met 51% na 
combinatie met ranitidine en inname op nuchtere 
maag.  
Regime: alpelisib 300 mg eenmalig, 21 gezonde 
personen. 

2A 

 
Overig Stof Effect 
SPC en EPAR Piqray alpelisib + 

antacida / 
zuurremmers 

uit farmacokinetisch populatie-onderzoek in fase-1 en fase-3 
studies bleek geen significant effect van combinatie met 
zuurverminderende middelen, waaronder protonpomp-
remmers, H2-receptorantagonisten en antacida, op de 
farmacokinetiek van alpelisib. Daarom kan alpelisib gelijktijdig 
met zuurverminderende middelen worden toegediend, mits 
alpelisib onmiddellijk na het eten wordt ingenomen. 

 
Opmerkingen 
Werkgroep Interacties Oncologische middelen: naar verwachting zal het effect met een PPI groter zijn, maar dat 
is niet onderzocht. 
 
Pubmed: - 
 
Risicofactoren  
Mitigerende factoren  

 
 Interactie Actie Datum 
Beslissing WG OncoIA Ja Nee 2 december 2020 

 
 


