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Chemotherapie Trodelvy
De werkzame stof in Trodelvy, sacituzumab-govitecan, bestaat uit 2 
werkzame bestanddelen : een antilichaam met hieraan gekoppeld een 
molecule SN-38 genaamd. SN-38 is een soort chemotherapie.  
Het antilichaam herkent het TROP-2 eiwit dat aanwezig is op de 
borstkankercellen. Als het antilichaam hecht aan de borstkankercel, wordt 
het door de cel opgenomen waarna het SN-38, de chemotherapie, actief 
wordt in de cel.  
Zo worden kankercellen heel gericht aangevallen en vernietigd.

Toediening

Trodelvy wordt toegediend via een infuus op dag 1 en dag 8 , nadien volgt 1 
week rust. De behandeling herhaalt zich om de drie weken.  
De eerste toediening zal lopen over 3 uur. Als de baxter goed verdragen 
wordt, dan zullen de volgende toedieningen lopen over 1 tot 2 uur.  
In het dagziekenhuis zal voor iedere toediening een bloedafname 
gebeuren en zal u gevraagd worden naar mogelijke nevenwerkingen.

Mogelijke nevenwerkingen

• Infusie gerelateerde reactie 
U kunt reageren op de baxter. Dit kan zich uiten onder de vorm van 
jeuk, huiduitslag, rillingen, kortademigheid…  
Alle patiënten worden tijdens de infusie en gedurende ten minste 30 
minuten erna gecontroleerd op reacties op de baxter. Deze reacties 
kunnen ernstig zijn en om het risico hierop te verminderen, krijgt u als 
patiënt preventief geneesmiddelen vooraleer de baxter opstart.

• Misselijkheid 
Voor de start van de behandeling krijgt u van de verpleegkundige 
medicatie tegen misselijkheid: 1 tablet Akynzeo en 1 capsule 
Dexamethasone.  
Akynzeo kan constipatie geven waarvoor zo nodig Movicol 
siroop (1 tot 3 zakjes per dag) op te lossen in een glas water.   
Dexamethasone is een vorm van cortisone en kan enkele 
dagen een gloeiing in het gelaat geven.  
 



Borstkliniek: chem
otherapie Trodelvy

U krijgt Motilium instantsmelttabletten mee naar huis. U mag thuis 
tot 6 tabletten per dag  innemen bij misselijkheid. U laat de tabletten 
smelten onder de tong.

• Dalen van de witte bloedcellen 
Dit is een nevenwerking die regelmatig voorkomt. Let op voor 
mogelijke infecties. Bij een temperatuur van 38° C of hoger moet 
u uw arts hiervan onmiddellijk verwittigen en naar de spoed 
komen. Ook bij een infectie (bronchitis, sinusitis, blaasontsteking…) 
moet u onmiddellijk uw huisarts of behandelend arts  verwittigen om 
bloed te prikken en antibiotica te starten. U zal steeds  een spuitje 
Lonquex meekrijgen om daags na de tweede behandeling (dus op 
dag 9)  door de huisarts te laten toedienen. Dit spuitje is een groeifactor 
voor de witte bloedcellen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat 
de witte bloedcellen niet te lang laag zakken. Hoe korter de periode 
van lage witte bloedcellen, hoe kleiner het risico op een infectie. Deze 
inspuiting kan verantwoordelijk zijn voor (soms hevige) pijn laag 
in de rug of ter hoogte van het borstbeen. Dit is ten gevolge van een 
toegenomen productie van witte bloedcellen in het beenmerg. U kan 
hiervoor een pijnstiller zoals Dafalgan innemen of zo nodig sterkere 
pijnstillers in samenspraak met de huisarts of behandelende arts. 
(NSAID zoals Brufen, Voltaren…)

• Diarree 
De behandeling kan diarree geven die soms ernstig kan zijn. Neem 
bij diarree onmiddellijk 2 tabletten Imodium in en neem nadien 
1 tablet in na iedere losse stoelgang. U mag maximaal 6 tabletten 
Imodium innemen. 
Verwittig snel uw arts bij uitgesproken diarree.

• De behandeling kan haarverdunning en soms volledige haaruitval 
veroorzaken.

• Vermoeidheid

• Bloedarmoede 
De behandeling kan de rode bloedcellen doen dalen en zo 
bloedarmoede veroorzaken. Bloedarmoede maakt dat u er bleker uitziet 
en dat u sneller vermoeid, kortademig of duizelig kan zijn.
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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 krijgt u de 
voorgeschreven dosis volledig toegediend.

Aarzel bij problemen niet om contact op te nemen met uw arts.


