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Behandelschema Denosumab 
 

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Denosumab (Xgeva), een eiwit 
(monoklonaal antilichaam) dat de botafbraak vertraagt die wordt veroorzaakt door de uitzaaiingen 
van kanker naar het bot (metastase). Hierdoor wordt het risico op botcomplicaties kleiner. 
Uitzaaiingen in het bot maken uw botten broos. Dat kan tot vervelende gevolgen leiden, zoals botpijn 
of een breuk. 
Denosumab wordt via een onderhuidse  injectie toegediend 1 x per 4 weken. De duur van de 
behandeling wordt door uw medisch specialist bepaald. Meestal bedraagt de behandeling 2 tot 3  
jaar. 
 
Tandartsbezoek voordat u start met Denosumab 
Maak een afspraak bij uw tandarts om uw gebit te laten nakijken en saneren. 
U dient uw tandarts op de hoogte te brengen van de voorgenomen behandeling met Denosumab, dit 
ivm het risico op osteonecrose van de kaak.   
U krijgt hiervoor een brief mee van uw medisch - of verpleegkundig specialist. 
Als uw gebit in orde is en uw tandarts is accoord  mag u starten met Denosumab 
 
Toediening van Denosumab 
Door middel van een onderhuidse injectie in dijbeen,  buik of achterkant van de bovenarm: 

Denosumab 120 mg  1x per 4 weken een injectie 
 

Opties voor toediening injectie Denosumab  

 thuistoediening door de spuitservice van het Jeroen Bosch ziekenhuis: regionale 
bloedafnamedienst 

 bij de huisarts 
 
Levering van Denosumab  
U kunt Denosumab ophalen bij  de poliklinische apotheek van het Jeroen Bosch ziekenhuis.  
Denosumab is  geen kant en klare spuit; medicatie moet vlak voor toediening  uit een flacon 
opgetrokken worden. 
U krijgt elke keer per  3 maanden geleverd: dit zijn 3 toedieningen 
Denosumab moet in de koelkast bewaard worden; neem daarom voor het vervoer van de spuiten 
een koeltasje/ koelelement mee.  
 
Gebruik Calcium- en vit D supplement 
Denosumab kan een tekort aan calcium in het bloed geven en daarom krijgt u ook calcium- en 
vitamine D supplement voorgeschreven. Uw medisch- verpleegkundig specialist schrijft hiervoor een 
recept uit en dit kunt u ook ophalen bij de poliklinische apotheek. 
 
Mogelijke bijwerkingen  

 Diarree 

 Kortademigheid 

 Bot, gewrichts- of spierpijn 

 Transpireren 

 Te lage calciumspiegel in het bloed 
 
Zelden voorkomende bijwerkingen 

 Allergische reactie: zwelling in gezicht/ lippen, huiduitslag, netelroos 
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U moet direct contact opnemen met het ziekenhuis indien u de volgende klachten heeft; 
Denosumab mag dan NIET gegeven worden: 

 Pijn in de mond of kaak, zwellingen of niet-genezende zweren in de mond of kaak, 
gevoelloosheid of zwaar gevoel in de kaak, of een tand die los gaat zitten. Dit kunnen 
tekenen zijn van botbeschadiging in de kaak (osteonecrose) 

 Indien u een behandeling bij de tandarts moet ondergaan 

 Spasmen, trekkingen of krampen in uw spieren en/of gevoelloosheid of tintelingen in uw 
vingers, tenen of rond uw mond. Dit kunnen tekenen zijn dat de calciumspiegel in uw bloed 
te laag is.  


