Je therapie: bevacizumab (Mvasi®)
WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?
De therapie bestaat uit een celremmend geneesmiddel: bevacizumab (doelgerichte therapie).
Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter
ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

Hoe werkt de medicatie?
Bevacizumab heeft een invloed op de bloedvatvorming van de tumor. Daardoor wordt de tumor niet meer
voorzien van voedingstoffen en zuurstof. Op die manier remt bevacizumab de groei van de tumor af.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?
Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie.
Bevacizumab wordt toegediend in monotherapie of in combinatie met chemotherapie en/of immunotherapie.
Bevacizumab wordt om de 2 weken (14 dagen) of 3 weken (21 dagen) toegediend. Dat is afhankelijk van
de therapie waarmee bevacizumab gecombineerd wordt. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe
cyclus. De volgende cyclus start in principe 2 of 3 weken na dag 1, als de bloeduitslagen en je algemene
toestand het toelaten.

Generieke naam

Merknaam

Bevacizumab

Avastin®

Dag
1

•

2-14/21

Wijze van toediening
De eerste 2 toedieningen worden trager
gegeven. Vanaf cyclus 3 wordt bevacizumab,
als het goed verdragen wordt, over 30 minuten
toegediend op digestieve oncologie.
De inlooptijd van bevacizumab op
gynaecologische, respiratoire en algemene
oncologie is vanaf de 2e toediening 1 uur.

WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?
Je zal de therapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen. De behandeling kan in het dagcentrum
gebeuren.

AANDACHTSPUNTEN BIJ BEVACIZUMAB
• Een allergische reactie doet zich zelden voor. Als die zich toch voordoet, is dat meestal tijdens de
eerste toediening terwijl je nog in het ziekenhuis bent. Een reactie kenmerkt zich door huiduitslag, al
dan niet in combinatie met jeuk (eventueel over het hele lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage
bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met
overmatig transpireren. Het is belangrijk dat je dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan een
verpleegkundige of arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd.
• Door bevacizumab kan het eiwitgehalte in de urine verhoogd zijn. Daarom wordt het eiwit in de urine
voor elke toediening gecontroleerd.
• Door de toediening van bevacizumab kan je last hebben van een verhoogde bloeddruk. Daarom is het
aan te raden om thuis elke dag je bloeddruk te controleren. Noteer de waarden van je bloeddruk in je
dagboek.
• Contacteer je huisarts of behandelende arts indien:
✔ je bloeddruk bij herhaalde metingen verspreid over de dag of gedurende meerdere
opeenvolgende dagen hoger is dan 140/90 mmHg.
✔ je last hebt van hoofdpijn, duizeligheid of sterretjes voor de ogen ziet.
• De toediening van bevacizumab kan pas plaatsvinden wanneer je bloeddruk voldoende gezakt is.
• Een normale wondgenezing kan door bevacizumab verstoord worden. Het is belangrijk dat je
eventuele heelkundige ingrepen bespreekt met je behandelende arts. Zo kan het gebeuren dat
sommige ingrepen uitgesteld worden of dat de toediening van bevacizumab wordt uitgesteld.
Om die reden is het ook belangrijk dat je opgelopen wondjes toont aan je behandelende arts of
verpleegkundige, zodat een gepaste behandeling kan gegeven worden. Ook bij plotse en abnormale
gewaarwordingen zoals pijn en zwelling is het belangrijk dat je contact opneemt met je (huis)arts.
• Door de toediening van bevacizumab kan je last krijgen van bloedingen aan de slijmvliezen of van
neusbloedingen.
Als je thuis een neusbloeding krijgt, blijf dan rechtop zitten en snuit flink de neus, zodat het
meeste bloed eruit is. Knijp daarna je neus vlak onder het neusbeen gedurende 10 minuten dicht.
Buig je hoofd licht voorover en blijf rustig doorademen door je mond. Als het bloeden gestopt is,
probeer dan je neus niet te snuiten. Door het snuiten komt mogelijk het bloedstolsel los, waardoor je
neus opnieuw begint te bloeden.
Stopt het bloeden niet, neem dan contact op met je (huis)arts. Begin alleszins niet zelf met andere
maatregelen zoals bloedstelpende watten.

© UZ Leuven | 701357_v062021

• Als bevacizumab wordt gecombineerd met chemotherapie of immunotherapie, kunnen zich nog andere
nevenwerkingen voordoen.

