Beste patiënt(e)
Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer
uitleg.
We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.
De diensten oncologie en hematologie
Wat is Keytruda?
• Is een therapie die uw immuunsysteem versterkt en activeert zodat het
afweersysteem de kanker aanvalt.
Hoe werkt Keytruda?
• Is een monoklonaal antilichaam. (soort eiwit dat als doel heeft een
antigen in bepaalde lichaamscellen te herkennen en zich daar aan te
binden.)
• Het schakelt de werking uit van bepaalde cellen, waardoor het
immuunsysteem wordt verbeterd en kankercellen kan vernietigen.
Hoe wordt Keytruda toegediend?
• Dosis is 200 mg
• Het product wordt toegediend via een infuus in een ader of PAC, en
loopt gedurende een half uur.
• Om de 3 weken krijgt u een behandeling in het dagziekenhuis.
• Voor en na de toediening zal er een spoelinfuus aangehangen worden.
Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?
• Immunotherapie stimuleert het immuunsysteem. Soms zorgt dat ervoor
dat afweersysteem eigen lichaam gaat aanvallen en dus
bepaalde organen kunnen ontstoken geraken.

Deze brochure is laatst aangepast op 29/11/2021 0520 5366-NL

Infomapje oncologie: immunotherapie Keytruda (Pembrolizumab)

Keytruda (Pembrolizumab)

Infomapje oncologie: immunotherapie Keytruda (Pembrolizumab)

• Ontsteking van de darmen met buikpijn of diarree als gevolg (waterige,
dunne of zachte ontlasting)
• Vermoeidheid en algemeen zwak voelen
• Ontsteking van de huid met huiduitslag en jeuk als gevolg
• Verminderde eetlust
• Ontsteking van de longen met hoest en ademhalingsproblemen als
gevolg
• Ontsteking van de zenuwen, met tintelingen als gevolg
• Verhoogde bloedsuikerspiegels
• Problemen met hormoonproducerende klieren(schildklier, bijnieren…)
Nabehandeling thuis en praktische info
• Als u één van de verschijnselen hebt zoals hierboven beschreven, moet
u onmiddellijk uw arts of verpleegkundig consulent contacteren ( zie
telefoonlijst in uw infomapje)
• Als uw bijwerkingen te zwaar zijn kan uw arts beslissen de behandeling
uit te stellen of definitief te stoppen.
• Voor elke toediening gebeurt er een bloedafname.
• Na 2 toedieningen is er een CT thorax gepland en een onderzoek
longfunctie. Na verloop van tijd zal de CT om de 9 weken gebeuren.
• Goede opvolging van uw temperatuur is héél belangrijk!!
• Bij een verhoging boven de 38 graden neemt u steeds contact op met uw
huisarts.
• Bij vragen, problemen of ongerustheid aarzel niet om contact met
ons op te nemen (zie telefoonlijst in uw infomapje)

