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Behandelschema: cetuximab en encorafenib 
 
Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met een doelgerichte therapie. 
De middelen die u krijgt zijn cetuximab (infuus) en encorafenib (tabletten). Cetuximab is een 
monoklonaal antilichaam. Dit is een stof, die specifiek andere unieke eiwitten in het lichaam herkent 
en hieraan hecht. Op deze manier remt het onder andere de signalen die zorgen voor de groei van de 
kankercellen. In uw tumor is sprake van een verandering in het BRAF-gen. Wijzigingen(mutaties) in 
het BRAF-gen kunnen eiwitten produceren die de kanker doen groeien. Encorafenib richt zich op 
eiwitten gemaakt uit dit gewijzigd BRAF-gen en draagt er op die manier aan bij dat de kankercel niet 
kan groeien. 
Een kuur duurt 4 weken. 
 
Het verloop van de kuur 
1. Medicijnen die u via het infuus krijgt: 

Cetuximab   dag 1, 8, 15 en 22 
Daarnaast krijgt u vóór de toediening van de cytostatica ook medicijnen via het infuus 
toegediend om misselijkheid, braken en overgevoeligheidsreacties te voorkomen. 
 

2. Medicijnen die u in tabletvorm krijgt: 
Encorafenib   dag 1 t/m 28 1 maal daags 300mg  
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. 

Doxycycline 100 mg  2x daags 1 dispertablet. Dag 0 t/m 6 weken. 
 Dit is een anti-biotica die u krijgt ivm huidreactie die hieronder verder 

beschreven wordt.  
3. Medicijnen die u in creme krijgt, voor de huidreactie: 

Cetomacrogol creme 1x daags ’s ochtends smeren op gezicht, hals en borst 
Hydrocortison creme 1x daags ‘s avonds smeren op gezicht, hals en borst 
 
 

De behandeling duurt de 1e kuur op dag 1 ± 2 uur en nadien ± 1.5uur.  
 
Controles 
Controle van uw bloed:       elke 2 weken 
Telefonisch of fysieke controle arts/verpleegkundig specialist:  elke 2 weken 
Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hebben hersteld, bestaat de 
mogelijkheid dat de kuur één week wordt uitgesteld.  
 
Algemene bijwerkingen 

• verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijk en braken 

• vermoeidheid 

• invloed op menstruatie/vruchtbaarheid 

• veranderingen van de huid en nagels 

• verandering van het ontlastingspatroon 

 
Specifieke aandachtspunten cetuximab 

• huidreactie (zeer vaak); de reactie bestaat meestal uit roodheid, een acné-achtige uitslag in 
het gezicht en op het bovenlijf en/of jeuk. De huidreactie treedt meestal binnen een week na 
toediening op. U start preventief met de volgende behandeling: 

o ’s ochtends cetomacrogol crème smeren op gezicht, hals en borst 
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o ’s avonds hydrocortisoncrème smeren op gezicht, hals en borst 

• indien u ondanks de huidbehandeling klachten heeft dient u contact op te nemen met uw 
arts of verpleegkundig specialist oncologie voor behandeladvies. 
N.B. In zeldzame gevallen kunnen er ook zeer ernstige huidreacties voordoen, die 
levensbedreigend kunnen zijn, en waarvoor een passende behandeling onmiddellijk gestart 
moet worden. 

• schilferige droge huid 

• nagelafwijkingen; ontsteking van het nagelbed, pijnlijke gevoelige nagel en/of scheurtjes 

• uw hartslag, bloeddruk, temperatuur en ademhaling worden tijdens toediening regelmatig 
gecontroleerd i.v.m. het risico op een allergische reactie. Na de toediening blijft u nog 
ongeveer een uur in het ziekenhuis ter controle.  

• hoesten, kortademigheid 

• vocht vasthouden (oedeem) 

• laag natrium- of magnesiumgehalte in uw bloed 

• irritatie van de (mond)slijmvliezen, kan leiden tot een bloedneus. Indien deze langer dan 
15min aanhoudt, dient u contact op te nemen met uw arts of verpleegkundig specialist 
 

Specifieke aandachtspunten encorafenib 

• tijdens de gehele behandeling mag u geen grapefruit of kruisingen van grapefruit met een 
andere citrusvrucht (Sevilla sinaasappelen, mineola, pompelmoes gebruiken. Deze producten 
kunnen namelijk de werking van encorafenib beïnvloeden. 

• perifere neuropathie. U kunt klachten krijgen van een dof, dood gevoel in 
vingertoppen/voetzolen en/of prikkeling in uw handen of voeten. Dit wordt veroorzaakt door 
een beschadiging van de gevoelszenuwen. Na de eerste kuren trekt dit gevoel weer weg, 
maar het kan zo zijn dat de klachten naarmate u meer kuren krijgt, op de voorgrond komen 
te staan. Soms zijn deze klachten dan continue aanwezig. U dient dit altijd te melden bij een 
volgend polibezoek. Preventief kan er niets aan deze bijwerking gedaan worden, maar 
verergering zal voorkomen moeten worden door eventuele aanpassing van de dosering van 
de kuur. 

• verminderd zicht. Indien u dit bemerkt, dient u contact op te nemen met uw arts of 
verpleegkundig specialist 

• trombose 

• de anticonceptiepil heeft een verminderde werking door het gebruik van encorafenib 

• ontstaan van nieuwe moedervlekken, of, in zeldzame gevallen meestal goedaardige, 
huidtumoren 

• afwijkende waarden van lever- en nierfunctie 
 

Gebruiksaanwijzing encorafenib 

• neem de capsules in volgens voorschrift van de arts 

• neem de capsules steeds rond hetzelfde tijdstip in 

• slik de capsules in zijn geheel, zonder te kauwen, door met water 
 

Als u een dosis bent vergeten 

• niet meer innemen als de volgende dosis over minder dan 12 uur moet worden ingenomen 

• verdubbel niet de volgende dosis, maar volg het normale doseringsschema. Meldt dit bij een 
volgend bezoek aan uw behandelend arts 

• indien u braakt na inname van de capsules, neem dan niet onmiddellijk opnieuw capsules in. 
U wordt verzocht het braken aan uw behandelend arts of verpleegkundig specialist te 
melden, zodat zij u medicatie tegen de misselijkheid kunnen voorschrijven. Neem de 
volgende dosis in volgens het doseringsschema. 
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Specifieke aandachtspunten dexamethason 

• kan de eetlust verhogen 

• kan stemmingswisselingen geven 

• kan een rode ‘blos’ op het gelaat geven 

• kan bij aanleg voor suikerziekte de bloedsuikers (tijdelijk) verhogen 

• kan vocht in het lichaam vasthouden 

• soms hebben mensen ten gevolge van dexamethason wat moeite met inslapen 

• na het stoppen van de dexamethason kunt u zich wat lusteloos voelen 
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