Hematologie

I N F O R M ATI E V O O R D E PATI Ë N T

Intraveneuze gammaglobulines
(Privigen® - Sandoglobuline®)

Samenstelling van de therapie
Intraveneuze gammaglobulines (of IVIG) zijn antilichamen geïsoleerd uit
het bloed van gezonde donoren die kunnen toegediend worden bij
patiënten met verlaagde antilichaamspiegels. Dit kan een gevolg zijn van
een onderliggende bloed of beenmergkanker (vb. chronische lymfatische
leukemie, multipel myeloom) of veroorzaakt worden door een
chemotherapie behandeling of stamceltransplantatie. IVIG worden in
deze situatie toegediend om de kans op (bacteriële) infecties te
verminderen.
IVIG worden ook toegediend bij bepaalde auto-immuun aandoeningen
zoals immune thrombocytopenie (dit is een aandoening waarbij de
bloedplaatjes door het eigen immuunsysteem worden afgebroken).

Figuur: Schematische voorstelling van een
antilichaam.

Verloop van de therapie
IVIG worden toegediend als een intraveneus infuus (toediening via een
ader). In geval van verlaagde antilichaamspiegels wordt dit infuus om
de 4 weken herhaald.
IVIG worden toegediend op het dagziekenhuis (C6). Klik hier voor de
infobrochure van C6. De behandeling vereist niet dat U in het ziekenhuis
blijft slapen.

Nevenwerkingen van de therapie
Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op
‘klik hier’. Voor de algemene infobrochure klik hier.
Klik hier voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

Frequent





Infuus- en overgevoeligheidsreacties
•

Lage rugpijn

•

Kortademigheid

•

Rillingen

•

Koorts

•

Beklemmend gevoel

Vermoeidheid, klik hier

Zeldzaam


Bloedklontervorming (thrombose)



Hersenvliesontsteking



Verminderde nierfunctie
2

Specifieke richtlijnen
Tijdens toediening van IVIG kan een overgevoeligheidsreactie optreden.
Dit is een soort van allergische reactie die vaak verband houdt met de
snelheid waarmee het geneesmiddel wordt toegediend (de
infuussnelheid). Meestal is dit mild en kunnen er lichte koorts, rillingen
en rugpijn optreden. In ernstige (zeer zeldzame) gevallen kan er een
beklemmend
gevoel
op
de
borst,
lage
bloeddruk
en
ademhalingsmoeilijkheden optreden. Indien U één van deze symptomen
ervaart tijdens de inloop van IVIG, verwittig dan onmiddellijk de
verpleegkundig. Sowieso zal gedurende de toediening regelmatig uw
bloeddruk, temperatuur en pols worden gecontroleerd.
Tijdens de inloop van de behandeling dient U alert te zijn op pijn of
zwelling ter hoogte van de insteekplaats. Indien dit zich voordoet,
verwittig dan onmiddellijk de verpleegkundige voor controle van het
infuus.
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Contactgegevens
Dienst Hematologie
Campus Aalst
Moorselbaan 164 - 9300 Aalst
Tel: 053 72 46 59
hematologie@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene
aard en is bedoeld om u een globaal beeld te
geven van de zorg en voorlichting die u kunt
verwachten. In iedere situatie, en dus ook de
uwe, kunnen andere adviezen of procedures van
toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet
de informatie die u van uw behandelend arts
reeds kreeg en die rekening houdt met uw
specifieke toestand. Zijn er na het lezen van
deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel
op en bespreek ze in ieder geval met uw
behandelend arts.
Versie 22/02/2019
Goedgekeurd door dokter Karel Fostier
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