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Behandelschema Temsirolimus kuur bij gevorderd niercelcarcinoom 
 
Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Temsirolimus. Dit middel behoort tot de 
groep angiogeneseremmers. Deze  remmen bloedvatvorming door remming van specifieke eiwitten 
die zorgen voor groei van de tumor. Temsirolimus remt het eiwit mTOR. Temsirolimus is geen 
chemotherapie. Temsirolimus is ‘doelgerichte therapie’. Deze kuur wordt éénmaal in de week 
gegeven. Het aantal kuren wordt in overleg met u bepaald. 
 
Het verloop van de kuur 
1. Medicijnen die u via het infuus krijgt: 

Temsirolimus: dag 1 
Vóór de toediening van Temsirolimus, krijgt u medicijnen toegediend om een allergische reactie 
zoveel mogelijk te voorkomen. 

2. Medicatie die u in tabletvorm krijgt: 
Metoclopramide 10 mg  dag 1, zo nodig 1- 3x daags bij misselijkheid 

 
De behandeling duurt in totaal ± 2 uur. 
 
Controles 
Controle arts: vóór start nieuwe kuur en de eerste drie keer nadien à 3 weken afwisselend bij arts 
en VSO. 
 
Controle van uw bloed: vóór start nieuwe kuur de eerste drie weken; daarna 3-wekelijks en indien 
nodig. 
 
Algemene bijwerkingen 

 verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijkheid en braken 

 irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies 

 vermoeidheid 

 diarree 

 invloed op de werking van het beenmerg 

 veranderingen van de huid 
NB: Bijwerkingen zijn sterk uiteenlopend en verschillen sterk per persoon. 
 
Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten 

 er kan een allergische overgevoeligheidsreactie optreden (verschijnselen: zwelling van het 
gezicht, de tong en de keelholte, moeite met ademhalen) 

 uw bloedstolling kan verhoogd worden (waaronder trombose in de aderen, longembolie) 

 er kunnen problemen met wondgenezing optreden 

 U kunt last krijgen van vocht vasthouden (oedeem) Vaak uit zich dit in een zwelling rond de ogen, 
aan de enkels, benen of andere delen van het lichaam, of aan gewichtstoename in het algemeen. 

 er kan acne en/of ernstige afschilfering van de huid optreden 

 In zeldzame gevallen kan de bloedsuikerspiegelverhoogd worden, de werking van de nieren kan 
verminderen, en er is een zeer klein risico op hersenbloeding en longproblemen optreden 
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