
Jeroen Bosch Ziekenhuis/Oncologisch centrum/ Mammacarcinoom/Trastuzumab drie wekelijks - IV/ Patiënteninformatie  v2103 

Behandelschema: Trastuzumab bij borstkanker (3 wekelijks) 
 
Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met een doelgerichte therapie. Het medicijn 
dat u krijgt, heet Trastuzumab. Trastuzumab kan als aanvullende behandeling gegeven worden. 
Daarnaast kan Trastuzumab ook bij uitgezaaide borstkanker voorgeschreven worden. Afhankelijk van 
de respons en verdraagzaamheid wordt het aantal behandelingen bepaald. 
De behandeling kan poliklinisch gegeven worden. 
 
Het verloop van de kuur 
1. Medicijnen die u via het infuus krijgt: 

Trastuzumab:  1x per 3 weken 
 

2. Medicijnen die u in tabletvorm krijgt: 
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. 

 
Duur van de 1e behandeling: ± 2 uur daarna ± 1 uur 
 
Controles 
Controle van uw bloed:    vóór start volgende kuur of op indicatie 
Controle arts/ verpleegkundig specialist: vóór start volgende kuur of op indicatie 
 
Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten  

 soms kunnen overgevoeligheidsreacties optreden. Dit houdt in: ademhalingsmoeilijkheden, 
een lage bloeddruk en een hoge hartslag. 

 er kan een griepachtig gevoel, rillerigheid, koorts, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn 
optreden; hiervoor mag u zo nodig Paracetamol 500mg gebruiken 

 huiduitslag, jeuk, droge huid, acne, uitslag met vlekken en knobbeltjes kunnen voorkomen 

 Trastuzumab kan invloed hebben op de werking van uw hartspier, u krijgt daarom regelmatig 
hartfunctieonderzoek en uw bloeddruk en hartslag worden gecontroleerd  

 Diarree kan voorkomen 

 Vermoeidheid / duizeligheid 

 Trastuzumab blijft nog vele weken in het lichaam aanwezig. U moet uw arts en apotheek dan 
ook vertellen dat u Trastuzumab heeft gebruikt, als u in de eerste 6 maanden na het stoppen 
van Trastuzumab een ander geneesmiddel voorgeschreven krijgt. Tevens dient u alle 
bijwerkingen in deze periode nog te melden aan uw verpleegkundig specialist of 
behandelend arts.  

 


