Deze behandeling bestaat uit een combinatie van drie producten. U
zal voor deze behandeling om de drie weken naar het dagziekenhuis
moeten komen. Tijdens deze dagopname wordt u bevraagd naar de
nevenwerkingen, gebeurt een bloedafname en wordt u gezien door uw
behandelend arts.
• Herceptin : prikje in de dij toegediend in de dagkliniek om de drie
weken
• Xeloda : chemotherapie in pilvorm, tabletten in te nemen na ontbijt en
na avondeten gedurende 14 dagen gevolgd door 1 week rust
• Tucatinib : tabletten in te nemen na ontbijt en na avondeten, continu
innemen zonder rustweek
Herceptin
Herceptin wordt door middel van een prikje in de dij om de drie weken
toegediend via het dagziekenhuis.
Herceptin is geen chemotherapie. Het product werkt in op een speciaal
eiwit dat op de tumorcellen zit. Dit eiwit is in te grote hoeveelheid
aanwezig op de kwaadaardige cellen en doet de cellen groeien. Herceptin
blokkeert dit eiwit en neemt de groei stimulus van de kwaadaardige cellen
weg.
Mogelijke nevenwerkingen
• Algemeen onwel voelen
Zweten, bloeddruk veranderingen (zelden). Als u ongemakken
ondervindt tijdens de toediening, verwittig de verpleegkundige in het
dagziekenhuis onmiddellijk.
• Milde diarree of dunnere stoelgang
Komt bij 1 op 4 patiënten voor. In erge gevallen mag u
gebruik maken van Imodium.
• Vermindering van de hartfunctie
Kan in zeldzame gevallen voorkomen. Een echografie van
het hart kan dan worden gepland.
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Xeloda
Xeloda is een chemotherapie product dat in tegenstelling met de meeste
chemotherapie behandelingen niet via de ader toegediend wordt, maar
wel via de mond in de vorm van tabletten.
Deze tabletten worden dagelijks gedurende 2 weken voorgeschreven
met nadien een week rust. Soms kan het schema wat aangepast worden.
De dosis is afhankelijk van uw lengte en gewicht. U zal een aantal
tabletten ’s ochtends en een aantal tabletten ’s avonds moeten innemen.
U dient de tabletten met glas water binnen de 30 minuten na het
ontbijt en binnen de 30 minuten na het avondeten in te nemen.
Er bestaan tabletten van 150 mg en 500 mg. Let er steeds goed op dat u de
juiste dosis inneemt.
Twijfelt u of u de tabletten al dan niet ingenomen hebt : neem geen
dubbele dosis, wacht gewoon tot de volgende inname.
Bij ontstaan van nevenwerkingen kan uw arts de dosis aanpassen.
Bewaar deze tabletten op kamertemperatuur en ver buiten het bereik van
kinderen.
U krijgt de tabletten mee in het dagziekenhuis.
Mogelijke nevenwerkingen
• Hand-voetsyndroom
Dit is een nevenwerking die af en toe kan voorkomen tijdens uw
behandeling met Xeloda. Wij verwijzen hiervoor naar de specifieke
informatie brochure over dit syndroom.
• Diarree
Bij ongeveer 1 op 2 patiënten kan Xeloda de oorzaak zijn van wat
lossere stoelgang. Als er toch diarree zou optreden, dan mag u gerust
gebruik maken van Imodium. U meldt dit best aan uw arts bij uw
volgende raadpleging. Bij ernstige of aanhoudende diarree, neemt u best
zo snel mogelijk contact op met uw arts.
• Misselijkheid en braken
Deze nevenwerking komt niet zo vaak voor. Indien nodig, dan kan u
hiervoor Litican innemen. Als u zou braken kort na inname van de
Xeloda, dan moet u de Xeloda niet opnieuw innemen, u kunt gerust
wachten tot de volgende dosis.

Bij problemen tijdens uw behandeling of wanneer u zich zorgen maakt
over de ernst van uw nevenwerkingen, aarzel dan niet uw behandelende
arts te contacteren. U moet hiervoor dus niet wachten tot de volgende
raadpleging.
Innameschema Xeloda
U neemt het voorgeschreven aantal tabletten in van de 1° tot en met de
14° dag van elke cyclus. Daarna onderbreekt u de behandeling gedurende
1 week.
Dosis ’s ochtends na ontbijt:
….. tabletten van 150 mg
….. tabletten van 500 mg
Dosis ’s avonds na avondeten:
..... tabletten van 150 mg
….. tabletten van 500 mg
Tucatinib
Tucatinib is, net zoals Herceptin, een product dat inwerkt op het
Her2/Neu-eiwit aanwezig op de kankercellen en ervoor zorgt dat de
kankercellen afsterven.
Tucatinib is een behandeling in pilvorm. Er bestaan tabletten van 50 mg
en 150 mg. U zal dagelijks eenzelfde aantal tabletten moeten innemen.
De eerste dosis moet u ’s ochtends innemen na het ontbijt. De tweede
dosis ’s avonds na het avondeten.
U mag Tucatinib op hetzelfde moment innemen als de Xelodatabletten.
Tucatinib dient dagelijks te worden ingenomen (dus geen rustweek zoals
bij Xeloda).
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• Ontsteking mondslijmvlies
Af en toe kan er een ontsteking van het mondslijmvlies voorkomen. Een
goede mondhygiëne is zeker aan te raden. U doet dit door bijvoorbeeld
meermaals per dag de tanden te poetsen met een zachte tandenborstel.
Mocht u toch last krijgen van mondontsteking, dan meldt u dit best aan
uw arts die u hiervoor een mondspoelmiddel kan voorschrijven.
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Bij ontstaan van nevenwerkingen kan de dosis door uw arts steeds worden
aangepast.
Mogelijke nevenwerkingen
• Diarree
Kan soms ernstige diarree zijn. Bij diarree mag u Imodium tot 6
tabletten per dag innemen en zorg ervoor dat u voldoende drinkt. Bij
uitgesproken diarree : stop de pillen en neem zo snel mogelijk contact
op met uw arts.
• Misselijkheid
Meestal mild. Bij misselijkheid mag u Litican innemen tot 6 tabletten
per dag.
• Aftjes in de mond
Meestal mild. Zo nodig kan hiervoor een mondspoelmiddel
voorgeschreven worden.
• Hand-voetsyndroom
zie aparte folder
• Verminderde leverwerking
Deze behandeling kan een verslechtering geven van de leverwaarden
in het bloed. Er wordt bij iedere dagopname bloed geprikt en zo nodig
wordt de dosis van de behandeling aangepast.
• Huiduitslag
Meestal mild
• Vermoeidheid
Innameschema Tucatinib
Dosis ’s ochtends na ontbijt:
….. tabletten van 150 mg
….. tabletten van 50 mg
Dosis ’s avonds na avondeten:
….. tabletten van 150 mg
….. tabletten van 50 mg
Aarzel niet om bij vragen of problemen contact op te nemen met uw arts,
de borstverpleegkundige of de verpleegkundigen van het dagziekenhuis.

