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Patiënteninformatie longziekten:     
Durvalumab

 
Verloop behandeling 
De behandeling die uw arts heeft 
voorgesteld is een aanvullende 
behandeling met immunotherapie nadat u 
de behandeling met chemotherapie en 
radiotherapie heeft afgerond. Het 
geneesmiddel wat gebruikt wordt is 
Durvalumab. Het is een specifiek eiwit met 
als doel uw immuunsysteem te stimuleren 
om eventuele aanwezige kankercellen te 
doden. 
 
U krijgt het middel één keer in de twee 
weken via een infuus toegediend. Twee 
weken later krijg u het middel opnieuw. 
Indien het middel in eerste drie maanden 
geen onacceptabele bijwerkingen geeft, 
kan de medisch behandelaar voorstellen 
om de kuren 1 keer in de vier weken te 
geven. 
De behandelperiode is maximaal 1 jaar 
zolang de kuren werkzaam blijven en de 
bijwerkingen acceptabel.   
 
Deze medicatie kan poliklinisch gegeven 
worden. De behandeling duurt ongeveer 
1,5 uur. 
 
Ongeveer twee dagen voor een volgende 
kuur laat u bloed prikken en heeft u een 
afspraak bij de longarts of verpleegkundig 
specialist. Afhankelijk van uw 
bloedwaarden, lichamelijke conditie en/of 
bijwerkingen vinden er extra controles 
plaats.

Bijwerkingen en aandachtspunten 
De chemotherapie en bijbehorende 
medicatie die u krijgt geven mogelijk 
bijwerkingen. 
De algemene bijwerkingen van 
immunotherapie kunt u nalezen via 
MediMapp/ Over uw behandeling / meer 
informatie & via MediMapp / 
Dagbehandeling / meer informatie.  
De specifieke bijwerkingen voor uw 
therapie zijn: 
• Bovenste luchtweginfecties (>10%); 
• Hoesten (>10%); 
• Benauwdheidklachten (<10%);  
• Te langzaam of te snel werkende 

schildklier (>10%); 
• Huiduitslag (>10%);  
• Jeuk (>10%); 
• Diarree/buikpijn (>10%); 
• Spierpijn/spierkrampen (>10%); 
• Vermoeidheid (>10%); 
• Gewrichtspijn/stijfheid (<10%); 
• Griepachtige verschijnselen 

(<10%). 
 

Medicatie 
Bepaalde medicatie, 
voedingssupplementen, homeopathische 
middelen of vitamine gaan niet samen 
met immunotherapie. Meld het gebruik of 
wijzigingen hiervan altijd bij uw 
behandelaar. 
Wij verzoeken u bij ieder bezoek aan het 
ziekenhuis medicatieveranderingen door 
te geven zodat deze in het elektronisch 
dossier kunnen worden verwerkt. 

Contact opnemen 
Via mijnJBZ/ MediMapp/ Over uw behandeling / meer informatie kunt u informatie vinden 
over wanneer en hoe u contact kunt opnemen met het ziekenhuis.  
 
Medicatie om bijwerkingen te voorkomen 
Indien u last heeft van misselijkheid mag u tot maximaal 3 keer per dag een tablet 
Metoclopramide van 10 mg nemen. 


