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Behandelschema: Ramucirumab /Paclitaxel kuren bij behandeling van maagkanker 
 
Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende 
middelen). De behandeling die u is voorgesteld heet de Ramucirumab /Paclitaxel  kuur. 
U krijgt beide medicijnen via het infuus toegediend op dag 1en 15 en op dag 8 krijgt u nogmaals 
Paclitaxel; al deze toedieningen tezamen is één volledige kuur. 
De kuur wordt elke 4 weken gegeven. Afhankelijk van de respons en verdraagzaamheid wordt het 
aantal kuren bepaald. Deze chemotherapie kan poliklinisch gegeven worden. 
 
Het verloop van de kuur 
1. Medicijnen die u via het infuus krijgt: 

Paclitaxel:  dag 1, 8 en 15 
Ramucirumab: dag 1 en 15 
Daarnaast krijgt u vóór de toediening van de cytostatica ook medicijnen via het infuus 
toegediend om misselijkheid en braken en een allergische reactie te voorkomen. 

2. Medicatie die u in tabletvorm krijgt: 
Metoclopramide 10 mg: dag 1 t/m 4, 8 t/m 11 en 15 t/m 18 zo nodig 1- 3x daags bij misselijkheid 

 
De totale behandeling duurt ongeveer 3 uur op dag 1 en 15 en circa 2 uur op dag 8. 
 
Controles 
Controle van uw bloed:      vóór start nieuwe kuur 
Controle bij uw arts en /of verpleegkundig specialist:  vóór start nieuwe kuur 
Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hersteld hebben, bestaat de 
mogelijkheid dat de volgende kuur een week wordt uitgesteld. 
 
Algemene bijwerkingen  

• verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijk en braken 

• irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies (vaak) 

• vermoeidheid (zeer vaak) 

• haaruitval 

• diarree (zeer vaak) 

• invloed op de werking van het beenmerg (zeer vaak leukopenie, neutropenie en trombopenie), 
met oa verhoogde kans op infectie en koorts 

• invloed op menstruatie/vruchtbaarheid 

• invloed op seksualiteit 

• veranderingen van de huid 
 
Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten Paclitaxel 

• overgevoeligheidsreacties kunnen optreden tijdens de toediening van Paclitaxel. U krijgt op de 
dag van de opname en toediening van Paclitaxel medicijnen om dit te voorkomen. Reacties 
kunnen zijn: blozen, roodheid van de huid, jeuk, beklemmend gevoel op de borst en koorts. 

• spierpijn, gewrichtspijn: dit kan optreden 2 à 3 dagen na de infusie en verdwijnt weer. Deze pijn 
kan bestreden worden met Paracetamol 500 mg. 

• neuropathie; dit is een stoornis van 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. 
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• bij deze behandeling begint uw haar ± 3 weken na de eerste kuur uit te vallen. Het is mogelijk om 
hoofdhuidkoeling te krijgen waardoor de kans op haarverlies wordt beperkt/voorkomen. 

 
 
Specifieke aandachtspunten Ramucirumab 

• overgevoeligheidsreacties (mn tijdens 1ste 2 infusies) kunnen optreden tijdens de toediening van 
Ramucirumab. U krijgt op de dag van de opname en toediening van Ramucirumab medicijnen om 
dit te voorkomen. Reacties kunnen zijn: rillingen/bevingen, rugpijn/spasmen, pijn en/of drukkend 
gevoel op de borst, koude rillingen, blozen, benauwdheid, piepende ademhaling. 

• verhoogde bloeddruk kan optreden. Controle van bloeddruk vindt plaats gedurende de 
behandeling met Ramucirumab. 

• complicaties bij wondgenezing. Behandeling met Ramucirumab mag niet binnen 28 dagen na een 
ingrijpende operatie of totdat de wond geheel genezen is. Bij problemen met wondgenezing 
moet u altijd contact op nemen met het ziekenhuis. 

• trombosevorming, hartinfarct en herseninfarct (circa 1%). 

• bloedingen, neus, tandvlees, vaginaal (bloedneus zeer vaak). 

• maag-darmperforatie en maag-darmbloedingen (circa 1%). Bij ernstige maag- buikpijn dient u 
altijd direct contact op te nemen met het ziekenhuis. 

• u dient voorzichtig te zijn met het gebruik van pijnstillende ontstekingsremmers zoals 
Acetylsalicylzuur (bijv. Aspirine®, Diclofenac, Brufen, Naprosyne etc.) omdat deze het 
maagslijmvlies kunnen aantasten en bloedingen kunnen veroorzaken. 

• vochtophoping in enkels, benen, armen (zeer vaak).  

• eiwitverlies in urine. 
 
De chemotherapie blijft een aantal dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. Hieronder staat 
per middel beschreven hoe lang deze periode is. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen 
te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer. 

- Paclitaxel: 2 dagen 
 


