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Medicatie Avastin® bevacizumab

Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende behandeling voorgesteld. Hier geven we u graag 
wat meer uitleg.
We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Wat is Avastin®, bevacizumab?

Avastin is op zich geen chemotherapie in de strikte zin van het woord. 
Het product wordt een angiogenese remmer genoemd. Avastin® is een 
doelgerichte therapie (targeted therapy). De werkzame stof in Avastin®, 
bevacizumab.
Bevacizumab blokkeert de groei van bloedvaten die voedingsstoffen en 
zuurstof naar de tumorcellen brengen. Op die manier kan bevacizumab de 
groei van de tumor remmen.

Avastin kan gecombineerd worden met chemotherapie of kan als enige 
behandeling gegeven worden.

Hoe wordt Avastin®, bevacizumab toegediend?

Het geneesmiddel bevacizumab wordt toegediend in de vorm van een 
infuus. U krijgt de behandling in het dagziekenhuis oncologie en een 
behandeling duurt ongeveer een halve dag.
Afhankelijk van de chemotherapie die in combinatie gegeven wordt, krijgt 
u bevacizumab eenmaal om de 2 of 3 weken. 

Mogelijke nevenwerkingen

Verhoogde bloeddruk
Door bevacizumab kunt u last hebben van een verhoogde 
bloeddruk. Daarom wordt uw bloeddruk gecontroleerd voor 
en na de toediening ervan. Een verhoogde bloeddruk moet 
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verder worden opgevolgd. Mogelijk krijgt u medicatie voorgeschreven 
tegen verhoogde bloeddruk.

Verhoogd eiwitgehalte in de urine
Het eiwitgehalte in de urine kan verhoogd zijn. Daarom wordt uw urine 
gecontroleerd.

Verstoorde wondgenezing
Omdat bevacizumab een normale wondgenezing kan verstoren, is het 
belangrijk dat u eventuele chirurgische ingrepen (bijvoorbeeld aan de 
tanden) eerst met uw arts bespreekt. Uw arts zal sommige ingrepen 
tijdens uw behandeling met bevacizumab afraden. Om dezelfde 
reden is het belangrijk dat u eventuele wonden toont aan uw arts of 
verpleegkundige zodat zij voor een gepaste verzorging kunnen zorgen.

Door de toediening van bevacizumab kunt u last krijgen van bloedingen 
aan de slijmvliezen of van neusbloedingen.

Nabehandeling thuis en praktische info

Als uw labwaarden niet goed zijn of als uw nevenwerkingen te zwaar zijn 
kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen.
Bij vragen of ongemakken kunt u contact opnemen met het ziekenhuis, zie 
telefoonlijst in deze infomap


