
Samenstelling van de therapie
In  samenspraak  met  uw  arts  is  er  beslist  om  op  te  starten  met 
radiotherapie  in  combinatie met Cetuximab  (Erbitux®).  Erbitux®  is  een 
antilichaam dat zich specifiek bindt aan een receptor aan de oppervlakte 
van  bepaalde  kankercellen  (namelijk  de  EGF-receptor).  Door  deze 
binding wordt de kankercel beperkt in groei en ontwikkeling. 

Verloop van de therapie
Zodra  de  voorbereiding  (simulatie)  voor  de  bestraling  en  de 
berekeningen  achter  de  rug  zijn,  kan  de  behandeling  beginnen.  Eén 
week  voor  de  radiotherapie  van  start  gaat,  krijgt  u  een  eerste  dosis 
Erbitux®. De tweede dosis wordt toegediend op de dag waarop u start 
met  de  radiotherapie.  Verder  worden wekelijks  toedieningen  Erbitux®   

voorzien voor de duur van de radiotherapie. 

Alle afspraken bevinden zich op het afsprakenblaadje. Het  is belangrijk 
dat u steeds uw afsprakenblaadje bij zich heeft.

Plaats van toediening
De  toedieningen gebeuren wekelijks  via het oncologisch dagziekenhuis 
van het OLV Ziekenhuis  in Aalst op C6 of T6, 6de verdiep  in het oude 
gebouw.
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U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien 
mag u zich aanmelden bij de verpleegpost op de afdeling C6 of T6. 

Erbitux® wordt via een infuus toegediend. De eerste maal wordt Erbitux® 
over twee uur toegediend, nadien over één uur.

Gewoonlijk  zal  uw  arts  vragen  om  de  dag  voor  de  therapie  een 
bloedstaal  te  laten  afnemen. Deze  afname  kan  u  combineren met  het 
bezoek aan de radiotherapie. De behandelende arts zal informeren naar 
eventuele  neveneffecten.  Bij  ernstige  neveneffecten  kan  door  de  arts 
beslist worden de therapie met één week uit te stellen.

Meer praktische  informatie kan u terugvinden  in de  informatiebrochure 
die u krijgt bij het secretariaat Radiotherapie-Oncologie.

Nevenwerkingen van de therapie

Frequente nevenwerkingen

§ Huidreacties:  uitslag  en/of  roodheid  (vooral  in  bestraalde 
zones)

§ Acné-achtige uitslag

Minder frequente nevenwerkingen

§ Ontsteking van het nagelbed

§ Gedaald magnesiumgehalte in het bloed

Eerder zelden voorkomende nevenwerkingen

§ Ontsteking van het oog (conjunctivitis)

§ Allergische reacties
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Specifieke richtlijnen
Gezien het risico op een overgevoeligheidsreactie wordt voorafgaand aan 
de therapie medicatie gegeven. Een aandachtige controle tijdens en na 
de behandeling is om deze reden aangewezen. Bij de eerste toediening 
zal de verpleegkundige  tot één uur na de  toediening uw bloeddruk en 
polsslag controleren.

Indien  u  koorts  (twee  keer  na  elkaar  >38°C)  of  aanhoudende 
nevenwerkingen  ontwikkelt,  dient  u  contact  op  te  nemen  met  uw 
behandelend arts of huisarts. Tijdens de nacht of het weekend dient u 
zich aan te melden via de dienst spoedgevallen. 

Aarzel  niet  om  bij  problemen  of  vragen  uw  behandelend  arts, 
verpleegkundig specialist of maatschappelijk werker te contacteren.

Succes met de behandeling.
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Contactgegevens

Hoofd- en halsoncologie

Campus Aalst 
Moorselbaan 164 - 9300 Aalst 

Secretariaat Radiotherapie – Oncologie
Tel: 053 72 44 79

Verpleegkundig specialist
Tel: 053 72 85 15

D i s c l a i m e r

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.
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