II Nivolumab

(Opdivo ®)

In samenspraak met uw arts is er beslist om immunotherapie op te starten, genaamd nivolumab. Voor deze infusie hoeft u
niet te overnachten, evenmin nuchter te zijn.

Samenstelling therapie
Immunotherapie is een behandeling die werkt via het immuunsysteem of afweersysteem.
De behandeling stimuleert het eigen afweersysteem. Daardoor gaan de eigen afweercellen de kankercellen aanvallen/
bestrijden.

Verloop therapie
Nivolumab wordt 1 keer om de 14 dagen toegediend. De inlooptijd is 60 minuten. De toedieningstijd is niet gelijklopend
aan het verblijf op het dagziekenhuis.

Mogelijke nevenwerkingen
Het kan gebeuren dat de ziekte in de eerste periode van de behandeling verslecht en de therapie lijkt te falen. Onderzoek
toont namelijk aan dat het effect van de behandeling soms pas later optreedt. De therapie heeft een langdurige werking.
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Diarree
Gestoorde levertesten/schildkliertesten
Nierfunctiestoornissen
Vermoeidheid
Misselijkheid/braken
Huidverandering
Bloeddrukverlaging tijdens inloop infusie
Hartkloppingen
Longirritatie (pneumonitis)

Het is zeer belangrijk dat u zowel de arts als de verpleegkundige voor de start van de volgende toediening op de hoogte
brengt van mogelijke bijwerkingen.

Contacteer onmiddellijk uw (huis-)arts wanneer
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u na inname van één paracetamol 500mg blijvende koorts (vanaf 38°c) en/of rillingen heeft.
u kortademig bent.
u verandering waarneemt in uw mondslijmvlies: blaasjes, zweertjes, droge mond, witte stipjes.
u niet meer voldoende kan eten en drinken.
u ernstig vermagerd bent (op korte tijd veel gewicht verliezen).
u zich uitgesproken moe voelt en uw dagdagelijkse activiteiten niet meer kunt uitvoeren.
er zich uitvalsverschijnselen voordoen.
u meer dan 4 x per dag diarree hebt of nachtelijke stoelgang/krampen.
u bloed in de stoelgang heeft.

Omkadering
Het multidisciplinair team bestaat uit artsen, verpleegkundig specialisten, een onco-coach, een psychologe, een sociaal
verpleegkundige en diëtisten die nauw samenwerken om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van
uw traject komt u met elk van hen in aanraking.
Er is een gedeeltelijke terugbetaling van reisonkosten voor de verplaatsing die u maakt voor behandelingen en consultaties. De aanvraag hiervoor gebeurt via een specifiek formulier dat u ontvangt bij start van de behandeling op het dagziekenhuis. Een parkeerticket wordt elke behandelingsdag gratis gevalideerd.
Neem de dag voor opname telefonisch contact op met het dagziekenhuis om uw al dan niet aanwezigheid te bevestigen. U krijgt dan ook het uur dat u verwacht wordt op de dienst toegewezen.
Succes met de behandeling!

