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ChemotherapieTrastuzumab-
Deruxtecan
Deze behandeling krijgt u via een baxter om de drie weken in het 
dagziekenhuis.
Hierna krijgt u in volgorde een overzicht van de medicatie die u zal 
krijgen, met de eventuele mogelijke nevenwerkingen.

Wat is Trastuzumab-deruxtecan?

Deze behandeling bestaat uit een combinatie van 2 producten die via 
éénzelfde baxter worden toegediend.

Trastuzumab is een antistof die zich bindt aan het Her2/neu eiwit dat 
aanwezig is op de kankercellen waardoor de groei van kankercellen stopt.
Deruxtecan is een chemotherapie die eveneens de groei van kankercellen 
stopt.

Hoe wordt de behandeling toegediend?

De behandeling wordt toegediend via een baxter (infuus). De eerste 
toediening loopt in over 90 minuten. Als dit goed verdragen wordt, dan 
zullen de volgende toedieningen inlopen over 30 minuten.

Nevenwerkingen

• Misselijkheid en braken.  
Je zal kort voor de toediening in het dagziekenhuis 1 capsule 
met dexamethasone (cortisone) en 1 tablet Akynzeo krijgen en 
dit om misselijkheid door de behandeling zo veel mogelijk te 
vermijden. Dexamethasone kan enkele dagen een lichte gloeiing in 
het gelaat geven. Akynzeo kan soms constipatie (harde en moeilijke 
stoelgang) geven. U kunt hiervoor zo nodig Movicolsiroop 1-3 zakjes 
per dag innemen. Als u de dagen na de behandeling thuis 
nog last hebt van misselijkheid, dan kunt u Litican tot 6 
tabletten per dag innemen. 
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• Haaruitval 
Bij een derde van de patiënten kan er soms ernstige haaruitval zijn.

• Dalen van de witte bloedcellen 
Dit is een nevenwerking die regelmatig voorkomt en meestal optreedt 
rond de tiende dag. U kunt hier zelf niets aan doen. Wel moeten 
we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties. Controleer 
daarom regelmatig uw koorts, en bij een temperatuur van 38° C of 
hoger moet u uw arts hiervan onmiddellijk verwittigen en naar 
het ziekenhuis komen. Ook bij een infectie (bronchitis, sinusitis, 
blaasontsteking…) moet u onmiddellijk de arts verwittigen om bloed te 
prikken en antibiotica te starten.

• Kortademigheid of prikkelhoest 
Trastuzumab-Deruxtecan kan zelden een soort reactie op de longen 
veroorzaken. Als u klachten ontwikkelt zoals kortademigheid of een 
prikkelhoest, dan moet u uw arts hiervan onmiddellijk op de hoogte te 
brengen.

• Verminderde werking van het hart 
De behandeling kan  in zeldzame gevallen een verminderde werking 
van het hart veroorzaken. Zo nodig zal een echografie van het hart 
gebeuren.

• Algemeen onwel voelen 
Dit is een reactie op de behandeling tijdens het inlopen van de baxter 
met klachten zoals  algemeen onwel voelen, huiduitslag, gevoel van 
benauwdheid, zweten, koorts, rillingen of lage bloeddruk. Soms gaat 
een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of overmatig 
transpireren. Als u ongemakken ondervindt tijdens de toediening, 
verwittig de verpleegkundige van het dagziekenhuis dan onmiddellijk.

• Vermoeidheid

Aarzel bij problemen niet om contact op te nemen met uw  arts, de 
borstverpleegkundige of de verpleegkundigen van het dagziekenhuis.


