Kadcyla

Herceptin is geen chemotherapie. Het product werkt in op een speciaal
eiwit dat op de tumorcellen zit, het Her2/Neu eiwit genaamd. Dit eiwit
is in te grote hoeveelheid aanwezig op de kwaadaardige cellen en doet de
cellen groeien. Herceptin blokkeert dit eiwit en neemt de groeistimulus
van de kwaadaardige cellen weg.
Emtansine is chemotherapie, dit is dus medicatie die de kankercellen
rechtstreeks kapot maakt.
Verloop behandeling
Deze behandeling krijgt op één bepaalde dag in de week toegediend.
De behandeling zal 3-wekelijks, telkens op ongeveer dezelfde dag
herhaald worden. In totaal worden 14 toedieningen gepland.
Deze behandeling bestaande uit een bloedafname, een raadpleging bij
uw behandelende arts en de toediening van de medicatie, zal ongeveer
een halve dag duren. Het is ook raadzaam dat u zich, zeker voor de eerste
behandeling, laat begeleiden.
Hierna krijgt u in volgorde een overzicht van de medicatie die u
zal worden toegediend, met hun eventuele mogelijke nevenwerkingen.
Litican en Medrol
Litican is een middel om eventuele misselijkheid en/of braken zoveel
mogelijk te beperken. Het product wordt met een klein spuitje
rechtstreeks in de infuusleiding toegediend.
Na het beëindigen van uw behandeling, krijgt u van de
verpleegkundige een aantal tabletten van dit product mee
naar huis. De tabletten kunt u volgens noodzaak innemen
(tot 6 per dag) met een beetje water, steeds een half uur vóór
de maaltijd.
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Kadcyla is een combinatie van Herceptin en een chemotherapie product
genaamd Emtansine samengebundeld in 1 infuuszakje.

U krijgt voor de start van Kadcyla 1 tablet Medrol 32 mg, dit is cortisone.
Medrol helpt tegen de misselijkheid en is eveneens ter preventie van een
allergische reactie op Kadcyla.
Medrol kan gedurende een tweetal dagen wat gloeiing in het gelaat
veroorzaken.
Kadcyla
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Kadcyla is het combinatieproduct van Herceptin en chemotherapie in 1
infuuszakje.. Het infuuszakje heeft een volume van 250 ml. De eerste maal
wordt de behandeling toegediend over 90 minuten, alle andere cycli is dit
over 30 minuten.
Mogelijke nevenwerkingen
• Misselijkheid
Meestal niet uitgesproken. U kunt hiervoor Litican tot 6x1 tablet per
dag innemen.
• Een laag aantal witte bloedcellen
U kan hier zelf niets voor doen. Wel moeten we u aanraden op te letten
voor mogelijke infecties. Controleer daarom dagelijks uw koorts, en
bij een temperatuur van 38°C of hoger, moet u de arts hiervan op de
hoogte brengen en u naar de spoedgevallen begeven.. Ook als u een
infectie hebt zonder koorts (bv. verkoudheid, blaasontsteking…) moet
u steeds zo snel mogelijk uw huisarts of behandelend arts verwittigen.
Een tiental dagen na de chemotherapie moet u bloed laten prikken bij
de huisarts om de weerslag van de behandeling op de bloedcellen te
evalueren.
• Laag aantal bloedplaatjes
Bij verhoogde bloedingsneiging (bv. moeilijk te stelpen bloedneus,
bloedend tandvlees…) moet u steeds zo snel mogelijk uw arts
raadplegen om een bloedafname te plannen.
• Overgevoeligheidsreactie
Tijdens inlopen van het product. Deze komen meestal voor bij de
eerste toediening. U kunt plots een beklemmend gevoel krijgen en wat

kortademig worden. Uw bloeddruk kan dalen en u kunt een versnelde
pols hebben. Rillingen en koorts kunnen hier ook toe behoren. Als u
hinder ondervindt, verwittig dan onmiddellijk de verpleegkundige
in het dagziekenhuis. Deze zal het infuus wat trager laten lopen of
stopzetten. De verpleegkundige zal ook vóór en na elke behandeling uw
bloeddruk en pols controleren.

• Vermindering van de hartfunctie
Zeer zeldzaam
• Huiduitslag
• Mondslijmvliesontsteking
5 tot 10 dagen na de behandeling. Een heel goede mondhygiëne is
aan te raden (meermaals per dag tanden poetsen met een zachte
tandenborstel). Ook het gebruik van sterk irriterende spijzen zoals
kruiden, mosterd…, zijn beter te vermijden. Mocht u hiervan toch
last hebben, dan moet u dit zeker melden aan uw arts, die u een
mondspoelmiddel zal voorschrijven.
• Diarree
• Vermoeidheid
Contact
Nog vragen? Neem gerust contact op.
Zie contactgegevens vooraan in uw mapje.
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• Afwijken van de leverfunctiewaarden in het bloed
Dit wordt telkens gecontroleerd tijdens de bloedafname in
het dagziekenhuis en bij de huisarts.

