
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Vectebix



In samenspraak met uw arts werd besloten om 
Panitumumab of Vectibix toe te dienen, al dan niet in 
combinatie met chemotherapie.

WERKING

Panitumumab of Vectibix is een geneesmiddel dat zich 
vasthecht aan bepaalde eiwitten op de wand van de 
tumorcellen, hierdoor kan de groei van deze cellen 
gestopt worden.



TOEDIENING

Dit product wordt via intraveneuze weg toegediend, 
via uw poortcatheter, eventueel voorafgaand aan de 
chemotherapie.

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

De toediening duurt één uur en wordt tweewekelijks 
gegeven.

De duur van de therapie hangt af van hoe u de 
therapie verdraagt en het effect ervan.

Uw bloeddruk, pols en temperatuur worden tijdens de 
toediening gecontroleerd.



MOGELIJKE BIJWERKINGEN

De ernst van de symptomen verschilt van persoon tot 
persoon.

• Huiduitslag:omdat Panitumumab zich vasthecht 
aan een eiwit dat zich ook op de cellen van de 
huid bevindt, veroorzaakt deze behandeling vaak 
huidreacties

• Acne-achtige huiduitslag op het gelaat, het hoofd, 
de hals, de borst en de rug

• Soms ontstaan door de droge huid kloven en 
eczema

• Nagelrandontsteking
• Bruine verkleuring van de huid
• Spierkrampen door magnesiumtekort



ENKELE TIPS

• Bescherm je tegen de zon. Vermijd zoveel mogelijk 
blootstelling aan de zon, gebruik een zonnecrème 
met hoge beschermingsfactor

• Zeep droogt de huid uit
• Vermijd hoge temperaturen en hoge vochtigheid
• Vermijd heet water. Neem eerder een bad dan 

een douche, want douchen droogt de huid meer uit
• Gebruik hydraterende producten zonder parfum 

op armen en benen, niet op de huiduitslag, die kan 
dan namelijk toenemen

• Gebruik regelmatig een handcrème voor uw 
handen
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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 Daghospitaal
Tel. 012 39 63 59


