Deze 2 producten worden tijdens uw behandeling gecombineerd met
chemotherapie.
Herceptin en Perjeta zijn beide antistoffen die inwerken op het HER2/
Neu eiwit. Dit eiwit doet kankercellen groeien. Blokkeren van dit eiwit
zorgt ervoor dat de kankercellen afsterven. Het aantal toedieningen hangt
af van een aantal factoren. Uw behandelend arts geeft u hierover de nodige
uitleg.
Herceptin
Het product wordt toegediend om de drie weken door middel van
een spuitje met een kleine prik in de dij. De inspuiting wordt over het
algemeen goed verdragen.
Mogelijke nevenwerkingen
• Misselijkheid en braken
Is meestal erg mild.
• Milde diarree of dunnere stoelgang
In erge gevallen mag u Imodium innemen
• Vermindering van de hartfunctie
Komt zelden voor. Tijdens uw behandeling zal op regelmatige
tijdstippen de werking van uw hart worden gecontroleerd.
Perjeta
Het product wordt toegediend in een infuus dat loopt over ongeveer 60
minuten. Bij de tweede toediening kan het product toegediend worden
over 30-60 minuten.
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Herceptin-Perjeta

Mogelijke nevenwerkingen
• Vermindering van de hartfunctie
zie Herceptin
• Vermoeidheid
• Hoofdpijn
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• Huiduitslag
• Haaruitval
• Misselijkheid/braken en veranderde smaak
• Diarree
U mag hiervoor starten met Imodium tot maximaal 4 maal 2 tabletten.
Als de diarree echter meer dan 24 uur aanhoudt of gepaard gaat met
hevige buikpijn en/of koorts, dan moet u zich onmiddellijk naar
het ziekenhuis komen. Meestal wordt diarree gezien bij de eerste
behandelingen en verbeteren de klachten na een aantal weken.
• Spier-en gewrichtspijn
Naspoelen
Nadat alle medicatie werd toegediend, zal de verpleegkundige nog een
laatste infuuszakje met fysiologisch water aanhangen, met de bedoeling
u alle medicatie uit de infuusleiding toe te dienen. Op die manier zal u de
voorgeschreven dosis volledig gekregen hebben.
Contact
Nog vragen? Neem gerust contact op.
Zie contactinfo vooraan in uw mapje.
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