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SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 

 

 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

 

Vepesid 50 mg, capsules, zacht 

Vepesid 100 mg, capsules, zacht 

 

 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

 

Vepesid capsules bevatten respectievelijk 50 mg en 100 mg etoposide. 

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1 

 

 

3. FARMACEUTISCHE VORM 

 

Capsules. 

Zacht, ovaal en ondoorzichtig licht roze met een kleurloze vloeistof als inhoud. 

 

 

4. KLINISCHE GEGEVENS 

 

4.1 Therapeutische indicaties 

 

Vepesid is bestemd voor de behandeling van: 

 

1. kleincellig anaplastisch bronchuscarcinoom (niet als eerste therapie). 

2. acute myeoloblastenleukemie (AML M4) en monoblastenleukemie (AML M5) wanneer 

inductietherapie heeft gefaald. 

3. eerstelijnsbehandeling van testistumoren. 

 Intraveneuze toediening verdient voor deze indicatie de voorkeur. 

 

4.2 Dosering en wijze van toediening 

 

Orale toediening 

De gebruikelijke dosering bedraagt 100-200 mg per m
2
 lichaamsoppervlakte per dag gedurende 5 

opeenvolgende dagen of 200 mg per m
2
 per dag op dag 1, 3 en 5 elke 3 tot 4 weken in combinatie met 

andere geneesmiddelen, die geregistreerd zijn voor gebruik bij de betreffende indicatie.
 

De dosering Vepesid capsules is gebaseerd op de aanbevolen i.v. dosering met inachtneming van de 

dosisafhankelijke biologische beschikbaarheid van Vepesid capsules. Een orale dosering van 100 mg is 

vergelijkbaar met 75 mg i.v., 400 mg oraal is vergelijkbaar met 200 mg i.v..  

De biologische beschikbaarheid van Vepesid varieert ook van patiënt tot patiënt na elke orale dosering. 

Deze intra-individuele variabiliteit dient bij het voorschrijven in acht te worden genomen. 

Aanpassingen van de doseringen kunnen nodig zijn om het gewenste therapeutische effect te bereiken. 

 

Een alternatief doseerschema voor Vepesid capsules is 50 mg/m
2
 per dag gedurende 2 tot 3 weken, met 

herhaalde kuren na een rustperiode van 1 week of na herstel van de myelosuppressie. 

 

Dagelijkse doseringen hoger dan 200 mg dienen verdeeld te worden gegeven (tweemaal daags). 

 

De capsules moeten op de nuchtere maag ingenomen worden. 
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Dosisaanpassingen 

De dosis Vepesid dient te worden aangepast aan de hand van de myelosuppressieve effecten van 

andere geneesmiddelen in de combinatie of aan de hand van voorafgaande bestraling of chemotherapie 

welke effect kunnen hebben op de beenmergreserves. 

 

Patiënten mogen geen nieuwe behandelingscyclus met Vepesid beginnen als het aantal neutrofielen 

lager is dan 1500 cellen/mm
3
 of het aantal trombocyten lager dan 100.000 cellen/mm

3
, tenzij dit 

veroorzaakt wordt door maligniteiten. 

 

Doses na de startdosis moeten aangepast worden als het aantal neutrofielen langer dan 5 dagen onder 

de 500 cellen/mm
3
 blijft of gepaard gaat met koorts of infectie, als het aantal trombocyten daalt tot 

onder de 25.000 cellen/mm
3
, als er andere toxiciteit graad 3 or 4 ontstaat of als de renale klaring 

minder is dan 50 ml/min. 

 

Dosering bij verminderde nierfunctie 

Bij patiënten met een verminderde nierfunctie dient aanpassing van de aanvangsdosis als volgt te 

worden overwogen, op basis van de gemeten creatinineklaring: 

 
 
gemeten creatinineklaring 

 
> 50 ml/min 

 
15-50 ml/min 

 
dosis etoposide 

 
100% van de standaarddosis 

 
75% van de standaarddosis 

 

Vervolgdoses dienen gebaseerd te worden op de verdraagzaamheid van de patiënt en het klinisch 

effect. Er zijn geen gegevens beschikbaar bij patiënten met een creatinineklaring  

< 15 ml/min, en verdere dosisverlaging dient bij deze patiënten overwogen te worden. 

 

Pediatrische patiënten 

De veiligheid en werkzaamheid bij pediatrische patiënten is niet systematisch bestudeerd. 

 

4.3 Contra-indicaties 

 

- Overgevoeligheid voor etoposide of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. 

- Lactatie. 

- Gelijktijdig gebruik van een vaccin tegen gele koorts of andere levende vaccins is gecontra-indiceerd 

bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem (zie rubriek 4.5 Interacties met andere geneesmiddelen 

en andere vormen van interactie). 

 

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

 

Vepesid mag slechts toegediend worden onder strenge controle van een arts gespecialiseerd in het 

gebruik van cytostatica.  

Een ernstige myelosuppressie gevolgd door een infectie kan optreden, evenals bloedingen.  

 

Fatale myelosuppressie is gemeld na toediening van etoposide. Patiënten die worden behandeld met 

Vepesid dienen tijdens en na de behandeling nauwgezet te worden onderzocht op beenmergsuppressie. 

Dosisbeperkende beenmergsuppressie is de meest voorkomende toxiciteit van Vepesid. 

De onderstaande onderzoeken dienen aan het begin van de behandeling en voor iedere volgende 

toediening te worden uitgevoerd: 

- bloedplaatjestelling 

- hemoglobinebepaling 
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- witte bloedcellentelling 

- differentiële telling 

Indien radio- en/of chemotherapie is gegeven voor het begin van de behandeling met etoposide, dient 

een voldoende lange pauze tussen beide behandelingen aangehouden te worden zodat het beenmerg 

kan herstellen. 

 

Vepesid mag niet worden toegediend aan patiënten met een neutrofielenaantal van minder dan 

1500 cellen/mm
3
 of een trombocytenaantal van minder dan 100.000 cellen/mm

3
, tenzij dit veroorzaakt 

wordt door maligniteiten. 

Doses na de startdosis moeten aangepast worden als het aantal neutrofielen langer dan 5 dagen onder 

de 500 cellen/mm
3
 blijft of gepaard gaat met koorts of infectie, als het aantal trombocyten daalt tot 

onder de 25.000 cellen/mm
3
, als er andere toxiciteit graad 3 or 4 ontstaat of als de renale klaring 

minder is dan 50 ml/min. De dosis dient te worden aangepast aan de hand van de myelosuppressieve 

effecten van andere geneesmiddelen in de combinatie of aan de hand van voorafgaande bestraling of 

chemotherapie welke effect kunnen hebben op de beenmergreserves. 

 

Het optreden van acute leukemie met of zonder myelodysplastisch syndroom is beschreven bij 

patiënten die behandeld werden met epipodofyllotoxine-bevattende chemotherapeutica regimes. 

 

Noch het cumulatieve risico, noch predisponerende factoren voor de ontwikkeling van secundaire 

leukemie zijn bekend. De rol van zowel toedieningsschema's als cumulatieve doseringen van etoposide 

zijn geopperd maar niet duidelijk aangetoond. 

In sommige gevallen van secundaire leukemie bij patiënten die epipodofyllotoxinen kregen, is een 

afwijking in chromosoom 11q23 gezien. Deze afwijking is ook gezien bij patiënten die secundaire 

leukemie ontwikkelden na een behandeling met chemotherapeutische regimes die geen 

epipodofyllotoxinen bevatten en bij de novo optredende leukemie. Een ander kenmerk van secundaire 

leukemie bij patiënten die epipodofyllotoxinen kregen, lijkt de korte latentietijd te zijn, waarbij de 

gemiddelde mediane tijd tot ontwikkeling van leukemie ongeveer 32 maanden is. 

 

Artsen dienen voorbereid te zijn op mogelijke anafylactische reacties met Vepesid (zie rubriek 4.8) 

zoals rillingen, koorts, tachycardie, bronchospasmen, dyspneu en hypotensie, die fataal kunnen zijn. 

Behandeling is symptomatisch. De infusie dient onmiddellijk gestaakt te worden, waarna de arts dient 

te oordelen of er therapie met bloeddrukagentia, coticosteroïden, antihistaminica of volumeverhogers 

dient te worden gestart.  

 

Indien Vepesid in aanmerking komt voor chemotherapie dient de arts de noodzaak en de bruikbaarheid 

van het geneesmiddel en het risico van de bijwerkingen tegen elkaar af te wegen. De meeste 

bijwerkingen zijn reversibel indien ze vroegtijdig worden opgemerkt. Indien ernstige reacties optreden 

dient de dosis te worden verlaagd of toediening te worden gestaakt en dienen naar het oordeel van de 

arts geschikte maatregelen te worden genomen. Indien de behandeling met Vepesid opnieuw wordt 

ingesteld, dient dit voorzichtig te gebeuren, waarbij de verdere noodzaak wordt overwogen met 

aandacht voor het mogelijk opnieuw optreden van toxiciteit. 

 

Patiënten met een laag serum albumine gehalte kunnen een verhoogd risico hebben op met etoposide 

geassocieerde bijwerkingen. Patiënten met een verminderde lever- en nierfunctie moeten hun lever- en 

nierfunctie regelmatig laten controleren wegens het gevaar van accumulatie. 

 

Bacteriële infecties dienen onder controle te worden gebracht voordat de behandeling met Vepesid 

gestart wordt. 

 

Gezien het mutagene potentieel van etoposide (zie rubriek 5.3 Gegevens uit preklinisch 

veiligheidsonderzoek) moeten zowel mannelijke als vrouwelijke patiënten effectieve anticonceptie 
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gebruiken tijdens en tot zes maanden na het eind van de behandeling. 

Genetische advisering wordt aanbevolen als de patiënt na het eind van de behandeling een kinderwens 

heeft. Etoposide kan de mannelijke vruchtbaarheid verminderen, daarom kan overwogen worden 

sperma op te slaan om later nog een kind te kunnen verwekken (zie rubriek 4.6 Vruchtbaarheid, 

zwangerschap en borstvoeding). 

 

Omdat de normale cellulaire en humorale afweermechanismen onderdrukt worden door etoposide kan 

het gebruik van een vaccin met levend virus tijdens die behandeling er toe leiden dat virusreplicatie 

niet verhinderd wordt. Hierdoor kunnen bijwerkingen van dat levend virus- vaccin versterkt worden. 

De antilichaamrespons van de patiënt op het vaccin kan verlaagd zijn. Het gebruik van levende 

virussen als vaccin dient vermeden te worden en specialistisch advies dient te worden ingewonnen.  

 

Door de aanwezigheid van de hulpstoffen natriumethylparahydroxybenzoaat en 

natriumpropylparahydroxybenzoaat kan Vepesid allergische reacties (mogelijk vetraagd) veroorzaken.  

 

Pediatrische patiënten 

De veiligheid en werkzaamheid van etoposide bij pediatrische patiënten is niet systematisch 

onderzocht. 

 

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

 

Hoge doseringen cyclosporine (resulterend in concentraties boven de 2000 ng/ml) hebben bij oraal 

toegediend etoposide geleid tot een toename van de etoposide blootstelling (AUC) van 80%. De totale 

klaring daalde met 38% ten opzichte van etoposide alleen. 

 

Gelijktijdige behandeling met cisplatine gaat gepaard met een afname van de totale lichaamsklaring 

van etoposide. 

 

Gelijktijdige behandeling met anti-epileptica kan gepaard gaan met een veranderd metabolisme van 

etoposide waardoor aanzienlijke veranderingen in zowel de beoogde werking als in het bijwerkingen-

profiel kunnen optreden. 

 

Gelijktijdige behandeling met anti-epileptica kan leiden tot verminderde regulering van convulsies 

vanwege farmacokinetische interacties tussen etoposide en deze middelen. 

 

Gelijktijdige behandeling met warfarine kan leiden tot een verhoogde International Normalized Ratio 

(INR). Een zorgvuldige controle van de INR wordt dan ook aanbevolen. 

 

Er bestaat een verhoogd risico op fatale systemische vaccinziekte bij gebruik van het gele-koortsvaccin. 

Levende vaccins zijn gecontra-indiceerd bij patiënten met verzwakt immuunsysteem (zie rubriek 4.3 

Contra-indicaties). 

 

Eerder of gelijktijdig gebruik van andere middelen met een myelosuppressieve werking vergelijkbaar 

met die van etoposide heeft naar verwachting een additief of synergistisch effect (zie rubriek 4.4 

Speciale waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik). 

 

In vitro bindt etoposide voor 97% aan plasmaeiwitten. Fenylbutazon, natriumsalicylaat en 

acetylsalicylzuur kunnenetoposide uit de eiwitbinding verdringen. 

In preklinisch onderzoek is kruisresistentie aangetoond tussen antracyclines en etoposide. 
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4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

 

Zwangerschap 

Etoposide kan ernstige geboorteafwijkingen te veroorzaken als het tijdens de zwangerschap wordt 

toegediend. Het is teratogeen gebleken bij muizen en ratten. Er zijn geen afdoende en goed 

gecontroleerde onderzoeken gedaan bij zwangere vrouwen.  

Vrouwen in de vruchtbare leeftijd dient een zwangerschap ontraden te worden. Als dit middel gebruikt 

wordt tijdens de zwangerschap of als een patiënte zwanger wordt tijdens de behandeling, dient men 

zorg te dragen voor gepaste prenatale advisering en moet het voordeel van de behandeling worden 

afgewogen tegen het mogelijke risico voor de foetus. 

 

Borstvoeding 

Het is niet bekend of etoposide wordt uitgescheiden in de moedermelk. Omdat veel geneesmiddelen 

worden uitgescheiden in de moedermelk en vanwege het potentieel van etoposide om ernstige 

bijwerkingen te veroorzaken bij de zuigeling, moet besloten worden of de borstvoeding of het 

geneesmiddel gestaakt moet worden, waarbij rekening gehouden moet worden met het belang van het 

geneesmiddel voor de moeder. 

 

Vruchtbaarheid 

Gezien het mutagene potentieel van etoposide moeten zowel mannelijke als vrouwelijke patiënten 

effectieve anticonceptie gebruiken tijdens en tot zes maanden na het eind van de behandeling. 

Genetische advisering wordt aanbevolen als de patiënt na het eind van de behandeling een kinderwens 

heeft. Etoposide kan de mannelijke vruchtbaarheid verminderen, daarom kan overwogen worden 

sperma op te slaan om later nog een kind te kunnen verwekken. 

 

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 

 

Er is geen onderzoek gedaan naar de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen met 

Vepesid. Bijwerkingen zoals slaperigheid, moeheid en voorbijgaande corticale blindheid geven aan dat 

het autorijden of het bedienen van machines niet moet worden aanbevolen kort na behandeling met 

etoposide.  

 

4.8 Bijwerkingen 

 

De tabel hieronder toont de bijwerkingen per systeem/orgaanklasse en frequentie, als volgt 

gedefinieerd: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1.000, <1/100) en zelden (>1/10.000, 

<1/1.000). 

 

Neoplasmata, benigne en maligne en niet-

gespecificeerd (inclusief cysten en 

poliepen) 

Vaak Acute leukemie 

Bloed- en lymfestelselaandoeningen Zeer vaak Myelosuppressie
*
, leukopenie, 

trombocytopenie, neutropenie, 

anemie 

Immuunsysteemaandoeningen Zelden Anafylactische reacties 

Zenuwstelselaandoeningen Vaak Duizeligheid 
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 Soms Perifere neuropathie 

 Zelden Toevallen
**

, optische neuritis, 

voorbijgaande corticale blindheid, 

neurotoxiciteiten (bijv. 

slaperigheid, vermoeidheid) 

Hartaandoeningen Vaak 
Myocardiaal infarct, aritmie  

 

Bloedvataandoeningen Vaak 
Hypertensie 

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 

mediastinumaandoeningen 

Zelden Pulmonaire fibrose, interstitiële 

pneumonitis 

Maagdarmstelselaandoeningen Zeer vaak Buikpijn, constipatie, misselijkheid 

en braken, anorexia 

 Vaak Mucositis (waaronder stomatitis en 

oesofagitis), diarree 

 Zelden Dysfagie, dysgeusie 

Lever- en galaandoeningen Zeer vaak Hepatotoxiciteit 

Huid- en onderhuidaandoeningen Zeer vaak Alopecia, pigmentatie 

 Vaak Huiduitslag, urticaria, pruritus 

 Zelden Stevens-Johnson syndroom, 

toxische epidermale necrolyse, 

dermatitis door staken bestraling,  

Algemene aandoeningen en 

toedieningsplaatsstoornissen 

Zeer vaak Asthenie, malaise 

*
 Myelosuppressie met fatale afloop is gemeld. 

** 
Toevallen zijn incidenteel geassocieerd met allergische reacties. 

 

 

De incidentie van bijwerkingen (in gemiddelde percentages) in de alinea’s hieronder komt uit 

onderzoeken met etoposide monotherapie. 

 

Hematologische toxiciteit 

Myelosuppressie met fatale afloop is gemeld na toediening van etoposide. Myelosuppressie is een 

veelvuldig voorkomende dosisbeperkende factor. Een volledig herstel van het perifere bloedbeeld 

wordt gemiddeld na 20 dagen gezien. Er is geen cumulatieve toxiciteit beschreven.  

Granulocyten- en trombocytennadir wordt meestal bereikt 10-14 dagen na toediening van etoposide , 

afhankelijk van de toedieningswijze en het behandelschema. De nadir is na intraveneuze toediening 

meestal vroeger dan na orale toediening. 

Bij 60-91% van de patiënten, die met etoposide als monotherapie worden behandeld, wordt leukopenie 
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gezien, welke ernstig (minder dan 1000 cellen/mm
3
) is bij 7-17%. In dezelfde groep patiënten treedt 

trombocytopenie op bij 28-41%, welke ernstig (minder dan 50.000 plaatjes/ mm
3
) is bij 4-20% van de 

patiënten. Ook koorts en infectie zijn zeer vaak gemeld bij patiënten met neutropenie die behandeld 

werden met etoposide.  
Het optreden van acute leukemie met of zonder myelodysplastisch syndroom is beschreven bij 

patiënten die met etoposide in combinatie met andere antineoplastische middelen worden behandeld 

(zie 4.4 Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik). 

 

Gastrointestinale toxiciteit  

Misselijkheid en braken zijn de voornaamste gastrointestinale toxiciteiten van etoposide. De 

misselijkheid en het braken kunnen meestal onder controle gehouden worden met anti-emetica. Deze 

bijwerkingen zijn gemeld bij 31-43% van de patiënten die intraveneus etoposide kregen. Anorexia 

kwam voor bij 10-13% van de patiënten die intraveneus etoposide kregen en stomatitis bij 1-6%. 

Diarree kwam voor bij 1-13% van deze patiënten.  

 

Alopecia  

Reversibele alopecia, soms voortschrijdend naar volledige kaalheid, is gezien bij 66% van de patiënten 

die intraveneus etoposide kregen.  

 

Veranderingen van de bloeddruk 

Hypotensie 

Voorbijgaande hypotensie is gemeld na orale toediening van etoposide, maar komt vaker voor na snelle 

intraveneuze toediening. Dit komt voor bij 1-2% van de patiënten en houdt geen verband met cardiale 

toxiciteit of ECG-veranderingen. De hypotensie reageert meestal op staken van de etoposide-infusie 

en/of andere gepaste ondersteunende behandelingen. 

Er wordt geen later optredende hypotensie gezien. 

 

Hypertensie: 

In klinisch onderzoek met etoposide zijn episodes van hypertensie gemeld. Als bij patiënten die 

etoposide krijgen, significante hypertensie optreedt, moeten gepaste ondersteunende maatregelen 

gestart worden.  

 

Allergische reacties  

Anafylactische reacties kunnen ook voorkomen tijdens of onmiddellijk na intraveneuze toediening van 

etoposide. De rol van de concentratie of de infusiesnelheid bij het ontstaan van anafylactische reacties 

is niet duidelijk. De bloeddruk normaliseert meestal binnen een paar uur na staken van de infusie. 

Anafylactische reacties kunnen bij de eerste dosis etoposide optreden.  
 

Acute fatale reacties in samenhang met bronchospasme zijn gemeld voor etoposide.  

 

Metabole complicaties: 

Het tumorlysissyndroom (soms met fatale afloop) is gemeld na het gebruik van etoposide samen met 

andere chemotherapeutica.  
 

Melding van vermoedelijke bijwerkingen 

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op 

deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden 

gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen 

te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. 

 

 

 

http://www.lareb.nl/
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4.9 Overdosering 

 

Acute overdosering gaat gepaard met zeer ernstige vormen van de gebruikelijke bijwerkingen, in het 

bijzonder leukopenie en trombocytopenie. 

 

Symptomen: 

Dagelijkse intraveneuze toediening gedurende drie dagen met een totale dosis van 2,4 g/m
2
 tot 3,5 g/m

2 

veroorzaakte ernstige mucositis en myelotoxiciteit. Metabole acidose en gevallen van ernstige 

hepatotoxiciteit zijn beschreven bij patiënten die hogere doses dan aanbevolen kregen toegediend.  

 

Behandeling: 

Er bestaat geen specifiek antidotum. In geval van overdosering wordt bij beenmergremming 

erythrocyten- en/of plaatjestransfusie toegepast. 

Bij een eventueel voorkomende overgevoeligheid voor Vepesid komen antihistaminica en intraveneus 

toegediende corticosteroïden in aanmerking. 

 

 

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

 

5.1 Farmacodynamische eigenschappen 

 

Farmacotherapeutische categorie: Antineoplastische middelen/podophyllotixine derivaten, ATC-code: 

L01CB01. 

 

Etoposide is een semi-synthetisch derivaat van podofyllotoxine. 

Het voornaamste effect treedt op in het late S- en vroege G2-deel van de celcyclus van zoogdiercellen. 

Er worden twee verschillende dosis-afhankelijke reacties gezien. Bij hogere concentraties  

(10 µg/ml of hoger) wordt lysis van de cellen, die de mitosefase ingaan, waargenomen. 

Bij lage concentraties (0,3-10 µg/ml) worden cellen geblokkeerd de profase in te gaan. Etoposide heeft 

geen invloed op de microtubulaire vereniging. 

Het voornaamste macromoleculaire effect van etoposide lijkt inductie van DNA double strand breuken 

te zijn door een interactie met DNA-topoïsomerase II of de vorming van vrije radicalen. 

 

5.2 Farmacokinetische eigenschappen 

 

Absorptie: 

De absolute biologische beschikbaarheid na orale toediening varieert van ca. 25 tot 80% van de 

toegediende dosis met een gemiddelde van ca. 50%. Maximale plasmaspiegels worden na ca. 45 

minuten bereikt. 

 

Distributie: 

In vitro is etoposide sterk gebonden (97%) aan menselijke plasma-eiwitten. De mate van binding hangt 

direct samen met het serum albumine in kanker patiënten en gezonde vrijwilligers. Er lijkt een 

omgekeerde evenredigheid te bestaan tussen het gehalte serum albumine en de fractie vrije etoposide 

(zie rubriek 4.4). Bij kinderen is er een omgekeerde relatie tussen het plasma-albuminegehalte en de 

renale klaring van etoposide. 

Etoposide dringt slechts in geringe mate door in de cerebrospinale vloeistof. 

Het fictief verdelingsvolume bedraagt ca. 3,0 l/m
2
.  

 

Metabolisme: 

Als biotransformatieprodukten worden het inactieve picro(cis-)lacton isomeer en het4-demethyl-

epipodophyllinezuur-9-(4,6-0-ethylideen-bèta-D-glucopyranoside) gevormd. 
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Etoposide wordt, zij het in geringe mate, gemetaboliseerd tot een hydroxyzuur derivaat met vrijwel 

geen cytotoxische werking en na conjugatie tot een glucuronideverbinding. De aglyconmetaboliet, die 

alleen na hoge doses etoposide in het plasma is aangetoond, bezit wel belangrijke cytotoxische 

activiteit. 

 

Eliminatie: 

De eliminatiehalfwaardetijd na orale toediening bedraagt ca. 6 uur. De systemische klaring bedraagt 15 

tot 27 ml/min/m
2
. Bij kinderen bedraagt de terminale eliminatiehalfwaardetijd ca. 3 uur en de 

systemische klaring 18 tot 40 ml/min/m
2
. 

Na intraveneuze toediening van 
14

C-etoposide (100-124 mg/m
2
), was de gemiddelde opbrengst van 

radioactiviteit in de urine 56% van de dosis na 120 uur, waarvan 45 % onveranderd etoposide. De 

fecale opbrengst van radioactiviteit na 120 uur was 44 % van de dosis. In kinderen wordt ongeveer 

55% van de dosis als etoposide uitgescheiden in de urine. Etoposide wordt dus geklaard door zowel 

renale als niet-renale processen (metabolisme en uitscheiden via de gal).  

Bij volwassenen is de totale lichaamsklaring van etoposide gecorreleerd aan de creatinineklaring, lage 

serum albumine concentratie en niet-renale klaring.  

 

Leverinsufficiëntie: 

Bij volwassen kanker patiënten met leverstoornissen neemt de totale lichaamsklaring niet af. 

 

Nier- of leverinsufficiëntie: 

Bij patiënten met verminderde nierfunctie daalde de totale lichaamsklaring van etoposide, nam de 

AUC toe en verhoogde het steady-state distributie volume (zie rubriek 4.2).  

Het effect van nierinsufficiëntie op de plasma klaring van etoposide is voor kinderen niet bekend.  

Bij kinderen kunnen een verhoging van serum glutamic pyruvic transaminase (SGPT) en een eerdere 

behandeling met cisplatine oorzaak zijn van een daling van de totale lichaamsklaring van etoposide.  

 

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

 

Etoposide is embryotoxisch en teratogeen gebleken in experimenten met ratten en muizen. In vivo en 

in vitro testen hebben aangetoond dat etoposide genotoxische en clastogene eigenschappen heeft. 

Carcinogeniteitstesten op dieren zijn niet uitgevoerd, maar vanwege de mutagene eigenschappen is 

etoposide potentieel carcinogeen.  

 

 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

 

6.1 Lijst van hulpstoffen 

 

Vepesid capsules bevatten de volgende hulpstoffen: gezuiverd water, polyethyleenglycol 400, 

citroenzuur (E330), glycerine, gelatine, titaandioxide (E171), rood ijzeroxide (E172), 

natriumethylparahydroxybenzoaat (E215) en natriumpropylparahydroxybenzoaat (E217). 

 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 

 

Er zijn geen gegevens bekend over onverenigbaarheid. 

 

6.3 Houdbaarheid 

 

3 jaar. 
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6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

 

Bewaren beneden 25ºC. 

 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 

 

Fles met 20 capsules à 50 mg 

Fles met 10 capsules à 100 mg 

Blisterverpakking met 20 capsules à 50 mg 

Blisterverpakking met 10 capsules à 100 mg 

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

 

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 

 

De procedures voor het verwerken en het verwijderen van geneesmiddelen tegen kanker moeten 

gevolgd worden. 

 

Cytostatische producten moeten steeds met voorzichtigheid worden gehanteerd. Zorg er altijd voor dat 

blootstelling wordt vermeden door gepaste uitrusting te gebruiken, zoals het dragen van handschoenen, 

en door de handen met zeep en water te wassen na het hanteren van deze producten. Indien etoposide 

toch in contact komt met de huid, slijmvliezen of ogen, dient onmiddellijk overvloedig met water 

gespoeld te worden. De huid kan grondig met zeep worden gereinigd. 

 

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dien te worden vernietigd overeenkomstig lokale 

voorschriften. 

 

 

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

 

Bristol-Myers Squibb B.V. 

Orteliuslaan 1000 

3528 BD Utrecht 

 

 

8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

 

Vepesid, capsules 50 mg, is in het register ingeschreven onder RVG 10375 

Vepesid, capsules 100 mg, is in het register ingeschreven onder RVG 08543  

 

 

9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE 

VERGUNNING 

 

Vepesid, capsule 50 mg:  25 april 2014 

Vepesid, capsules 100 mg: 29 mei 1981 

 

 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

 

Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 4.4, 4.5 en 9: 11 augustus 2015. 


