
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Cetuximab



In samenspraak met uw arts werd besloten het 
geneesmiddel Cetuximab toe te dienen, al dan niet in 
combinatie met chemotherapie.

WERKING

Cetuximab is een geneesmiddel dat zich vasthecht aan 
een bepaald eiwit op abnormale cellen, waardoor de 
groei van deze cellen afgeremd kan worden.

 TOEDIENING

Dit product wordt intraveneus toegediend, via uw 
poortcatheter.

Voor de toediening krijgt u een geneesmiddel 
toegediend Cetirizine, om allergische reacties te 
voorkomen.

De toediening duurt 1 uur en wordt wekelijks of 
tweewekelijks herhaald.

De duur van de behandeling hangt af van het effect van 
de therapie. Uw bloeddruk en temperatuur worden 
ook gecontroleerd.



BELANGRIJKSTE BIJWERKINGEN

De ernst van deze bijwerkingen verschilt van persoon 
tot persoon.

• Huiduitslag. Aangezien Cetuximab zich vasthecht 
aan een eiwit dat zich ook op de cellen van de 
huid bevindt veroorzaakt een behandeling vaak 
huidirritaties.

• Vanaf enkele dagen na aanvang van behandeling 
kan acne-achtige huid-uitslag op gelaat, hoofdhuid, 
hals, borst en rug voorkomen in de vorm van rode 
puntjes en puistjes. Soms geven ze jeuk.

• Vanaf een vijftal weken behandeling: droge huid op 
armen en benen

• Bij langdurige behandeling: kloven op vingers 
en hielen, ontsteking van het nagelbed, droge 
slijmvliezen.



ENKELE NUTTIGE TIPS

• Zeep droogt de huid uit, gebruik daarom 
zeepvervangers

• Vermijd heet water, neem eerder een bad dan een 
douche (douche droogt meer uit)

• Vermijd zonlicht, bescherm uw huid met een 
zonnecrème met hoge beschermingsfactor

• Draag geen te nauwe schoenen
• Gebruik hydraterende producten zonder parfums 

op uw benen en armen, om een droge huid te 
voorkomen

• Wrijf uw handen regelmatig in met handcrème. 
Gebruik dit alles niet op de acne huid, dit kan deze 
verergeren

• De huidreacties zijn meestal van voorbijgaande 
aard en laten meestal geen letsel na

• De meeste huidreacties kunnen verzacht, verbeterd 
of genezen worden. Daarom is het belangrijk uw 
klachten en symptomen aan de verpleegkundige of 
arts te melden bij uw ziekenhuisbezoek.



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 Daghospitaal
Tel. 012 39 63 59



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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