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Medicatie Padcev enfortumab 
vedotine
Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende behandeling voorgesteld: Padcev. We geven u 
graag wat meer informatie.  
We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Wat is Padcev?

Padcev is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van 
volwassenen met blaaskanker en kankers van de urinewegen (nierbekken, 
urineleider of urethra) die zich hebben verspreid of niet operatief kunnen 
worden verwijderd. 
Padcev is een zogenaamde antibody-drug conjugate: een antilichaam 
gericht tegen een eiwit op kankercellen (nectin-4), gekoppeld aan een 
vorm van chemotherapie. Door deze aanpak wordt de chemotherapie 
specifiek bij de kankercel afgeleverd, waardoor de bijwerkingen minder 
zullen zijn.

Hoe verloopt de behandeling?

Deze behandeling vindt plaats in het dagziekenhuis oncologie. Padcev 
krijgt u toegediend door middel van intraveneuze (IV) infusie in uw ader 
gedurende 30 minuten.  U ontvangt uw Padcev gedurende perioden die 
cycli worden genoemd. Elke PADCEV-cyclus duurt 28 dagen.  U ontvangt 
PADCEV op dag 1, 8 en 15.

Dag 1: Padcev in het dagziekenhuis
Dag 8: Padcev in het dagziekenhuis
Dag 15: Padcev in het dagziekenhuis
Dag 21: rustweek
dag 28: start nieuwe cyclus/kuur

Uw arts beslist hoeveel kuren u nodig heeft. 
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Mogelijke bijwerkingen

• Hoge bloedsuikerspiegel (hyperglykemie).  
U kunt tijdens de behandeling met Padcev een hoge bloedsuikerspiegel 
krijgen. Vertel het uw zorgverlener meteen als u symptomen van 
een hoge bloedsuikerspiegel heeft, waaronder frequent urineren, 
toegenomen dorst, wazig zien.

• Huidreacties 
Uitslag en ernstige huidreacties kunnen optreden tijdens het gebruik 
van Padcev. Vertel het uw zorgverlener meteen als u huiduitslag of een 
huidreactie krijgt die steeds erger wordt.

• Tijdens het gebruik van Padcev kunt u zenuwproblemen krijgen die 
perifere neuropathie worden genoemd. Vertel het uw zorgverlener 
onmiddellijk als u gevoelloosheid of tintelingen in uw handen of voeten 
of spierzwakte krijgt.

• Oogproblemen 
U kunt bepaalde oogproblemen krijgen tijdens het gebruik van Padcev. 
Vertel het uw zorgverlener meteen als u droge ogen of wazig zicht 
heeft. Preventief gebruik van kunsttranen is aangewezen. 

Andere mogelijke bijwerkingen
• te weinig rode bloedcellen (bloedarmoede)
• misselijkheid, diarree en braken
• vermoeidheid
• verminderde eetlust
• veranderde smaak
• droge ogen
• haarverlies
• gewichtsverlies
• droge of jeukende huid
• huiduitslag
• platte of rode, verhoogde bultjes op de huid

Het is belangrijk om op tijd uw nevenwerkingen te melden aan uw arts of 
verpleegkundige.
Als u bepaalde bijwerkingen heeft, kan uw arts uw dosis verlagen of uw 
behandeling met PADCEV voor een bepaalde tijd (tijdelijk) of volledig 
stopzetten.
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