
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Avastin



In samenspraak met uw arts werd besloten om 
Avastin toe te dienen, in combinatie met andere 
geneesmiddelen tegen kanker.

In uitzonderlijke gevallen in monotherapie.

WERKING

Avastin® waarvan de werkzame stof Bevacizumab heet 
(deze productnaam staat meestal op het infuuszakje 
vermeld), is een humaan monoclonaal antilichaam, 
een soort eiwit.

Door de binding van Bevacizumab aan een in het bloed 
circulerend eiwit (vegf), kunnen de kankercellen geen 
eigen bloedvaten meer aanmaken en krijgen ze geen 
zuurstof en voedingsstoffen meer.

Zo kan de groei van de tumoren vertraagd worden.



TOEDIENING

Dit product wordt via intraveneuze weg toegediend, 
via uw poortkatheter.

De eerste toediening duurt 90 minuten, zo goed 
verdragen de volgende over 60 minuten dan verder 
over 30 minuten.

Deze toediening zal om de 2 of 3 weken gebeuren en 
wordt voortgezet tot u er geen voordeel meer van 
ondervindt of te veel bijwerkingen heeft.

Ook de aanwezigheid van eiwit in de urine zal bij elke 
toediening gecontroleerd worden.

Voor elke toediening van Avastin zal uw bloeddruk 
gecontroleerd worden. Ook thuis dient de bloeddruk 
regelmatig gecontroleerd te worden.

Het is mogelijk dat de behandeling tijdelijk 
onderbroken dient te worden bij ongecontroleerde 
stijging van de bloeddruk.



BELANGRIJKSTE BIJWERKINGEN

• Hoge bloeddruk
• Vermoeidheid
• Verlies van energie
• Te veel eiwit in de urine (proteïnurie)
• Neusbloeding
• Vertraagde wondheling
• Fistels ter hoogte van de darmen
• Trombosen (arterieel en veneus)

Als gevolg van het effect op wondgenezing zal Avastin® 
niet toegediend worden vanaf 4 weken voor tot 4 à 6 
weken na een operatie, afhankelijk van de grootte van 
de ingreep.

Als u last heeft van bijwerkingen gelieve dit te melden 
aan de verpleegkundige of uw behandelend arts zodat 
we samen een oplossing kunnen vinden.
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CONTACT

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen 
hebben stel ze gerust aan de verpleegkundige of aan 
uw behandelend arts.

Dienst E2 Dagziekenhuis
T. 012 39 63 59


