
Doelgerichte therapie
Informatieblad bij antikankertherapie

Beste patiënt,

Je gaat starten of je bent reeds gestart met een behandeling tegen kanker in ons ziekenhuis.

De komende periode willen wij, als oncologisch team, jou bijstaan in dit behandelproces. Een aspect van deze 
begeleiding is het correct en voldoende informeren over jouw ziekte, therapie en mogelijke bijwerkingen. De arts(en) 
heeft samen met jou besloten dat je het best geholpen kan zijn met de toediening van doelgerichte therapie ook 
“targeted therapy” genoemd.

Doelgerichte therapie stimuleert de kankercellen om zichzelf te vernietigen en richt zich specifiek op de 
kwaadaardige cellen zodat het gezond weefsel gespaard kan blijven. Het doel kan ook het weefsel rond de 
tumorcellen zijn om met bepaalde doelgerichte medicijnen de groei van bloedvaten, die voedingstoffen en zuurstof 
brengen naar de tumorcel, te blokkeren.

Bij doelgerichte therapie zijn de mogelijke bijwerkingen verschillend per medicijn en zijn ze afhankelijk van je conditie 
en lichaam. Over het algemeen komen bijwerkingen minder voor dan bij chemotherapie, maar zijn daarom soms niet 
minder vervelend. Let wel, deze bijwerkingen verschillen van persoon tot persoon. Sommige mensen hebben er veel 
last van, anderen weinig.

Voor ons is het belangrijk dat je niet alleen op de hoogte bent van wat je zou kunnen voelen of gewaar worden maar 
ook dat wij jou tips en adviezen meegeven waarmee je thuis al aan de slag kan gaan. Zo beogen we steeds jouw 
comfort en kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren en laten we op deze manier niet toe dat een 
bijwerking jouw behandeling in negatieve zin zou kunnen beïnvloeden.

Op deze informatiefiches staan, buiten de tips en adviezen, ook een aantal richtlijnen. Er wordt steeds vermeld wie je 
best kan contacteren en in welke situatie.

Het oncologisch team bestaat uit je behandelend arts, verpleegkundigen, oncocoach, diëtisten, psychologen en 
sociale werkers. Bij specifieke vragen en indien nodig, kan je steeds bij hen terecht.

Met zorgzame groet,

Het oncologisch team,
az Vesalius


