Behandelschema: Pembrolizumab.
Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met immunotherapie.
Immonutherapie is een medicijn dat een afweerreactie tegen kankercellen stimuleert, hierdoor
wordt uw eigen afweersysteem versterkt, zodat het de kankercellen beter kan doden.
Het medicijn dat u krijgt heet Pembrolizumab. De behandeling wordt de eerste vier kuren eenmaal
per drie weken gegeven, vanaf de vijfde kuur is dat om de zes weken. In overleg met uw
behandelend arts wordt het aantal behandelingen dat u krijgt bepaald. De behandeling wordt
poliklinisch gegeven.
Het verloop van de kuur
1.
Medicijnen die u via het infuus krijgt:
Pembrolizumab:
dag 1
2.
Medicatie die u in tabletvorm krijgt en/of mag gebruiken:
Metoclopramide 10 mg:
zo nodig 1-3x daags bij misselijkheid gedurende maximaal 5
dagen achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u
contact op te nemen met uw behandelaar.
De behandeling duurt ± 1 uur.
Controles
Controle van uw bloed:
vóór start volgende kuur
Controle arts/verpleegkundig specialist:
vóór start volgende kuur
Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hebben hersteld, bestaat de
mogelijkheid dat de behandeling één week wordt uitgesteld.
Algemene bijwerkingen
•
Vermoeidheid
•
Hoofdpijn
•
Diarree/obstipatie
•
verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijk en braken
•
haaruitval (soms 0.1-1%)
•
invloed op de werking van de bloedcellen
•
invloed op vruchtbaarheid en seksualiteit, niet gebruiken als uw zwanger bent of
borstvoeding geeft.
Specifieke aandachtspunten
•
In zeldzame gevallen kan pijn op de borst optreden. Neem dan direct contact op met het
ziekenhuis.
•
Als u tijdens het inlopen klachten krijgt van een opvlieger gevoel, flushing, warmte, koude
rillingen, druk op de borst, kortademigheid, stekende pijn in de onderrug of bij andere
veranderingen moet u direct de verpleegkundige waarschuwen.
•
Huiduitslag en jeuk
•
Kortademigheid en hoesten
•
Verminderde werking van de nieren
•
Ontsteking van het oog/oogwit (zeldzaam)
•
Verminderde werking van de schildklier
•
spierzwakte en spiepijn, pijn in botten en gewrichten
•
Neuropathie, dit is een stoornis aan de zenuwen. U ervaart dit als prikkelen, branden of
“doofheid” van handen en/of voeten. Dit verdwijnt meestal weer na de behandeling. Als u
hier last van heeft, bespreek het dan tijdens uw eerstvolgend polibezoek.
•
Neem bij klachten van kortademigheid, hoesten, hoofdpijn, stijfheid in de nek, duizeligheid,
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verwardheid, bewustzijnsverlies of spierzwakte direct contact op met het ziekenhuis.
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