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Pembrolizumab-Axitinib

Samenstelling van de therapie

Deze therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel (doelgerichte

therapie), zijnde axitinib en één immunotherapie, zijnde Pembrolizumab.

De werking van axitinib bestaat uit het vertragen of stoppen van de

ontwikkeling van de tumor door het belemmeren van de tumorale

celdeling en de tumorale bloedvatvorming.

Pembrolizumab werkt via het immuunsysteem en stimuleert het eigen

afweersysteem. Daardoor gaan de eigen afweercellen de kankercellen

bestrijden. Het geneesmiddel Pembrolizumab wordt toegediend in de

vorm van een infuus.

Verloop van de therapie

Axitinib wordt in pilvorm dagelijks ingenomen via de mond, ‘s morgens

en ‘s avonds, met of zonder voedsel. Deze pillen moeten ongeveer 12u

na elkaar worden ingenomen. Uw arts zal een voor u geschikte dosering

voorschrijven.

Pembrolizumab wordt toegediend in cycli. Eén cyclus duurt 21 dagen en

het geneesmiddel wordt op de eerste dag van elke cyclus toegediend. De

volgende cyclus start in principe 3 weken na dag 1, als de bloeduitslagen

en uw algemene toestand dit toelaten.
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Plaats van toediening

De toediening van de immunotherapie gebeurt via het oncologisch

dagziekenhuis van het OLV Ziekenhuis in Aalst op C6, 6de verdiep in het

oude gebouw.

U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien

mag u zich aanmelden bij de verpleegpost van het oncologisch

dagziekenhuis op C6. Klik hier voor de infobrochure van C6.

Nevenwerkingen van de immunotherapie

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.

Het is belangrijk uw klachten met uw zorgverleners te bespreken. Bij

volgende klachten neemt u nog diezelfde dag contact op met uw

(huis)arts:

 Bij diarree en/of buikpijn, klik hier

 Bij ernstige vermoeidheid die niet betert met rusten, klik hier

 Indien u geen water of voeding meer kan innemen

 Bij ernstige kortademigheid of een benauwd en pijnlijk gevoel op de

borstkas.

 Bij ontstaan van verwardheid, spierzwakte of andere neurologische

tekens.

 Bij jeuk of huiduitslag, klik hier

 Bij het geel worden van de ogen of de huid en een gestoord

gezichtsvermogen.

 Bij hoofdpijn die niet overgaat.
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https://webshare.iprova.be/tk0wvgrmrd854k0c
https://webshare.iprova.be/6xd56zfzol3kz9bs
https://webshare.iprova.be/m55xwd60vpsmxdv8
https://webshare.iprova.be/v05h8620mkpj1jcr
https://webshare.iprova.be/bqonq8qsks80l5ms
https://webshare.iprova.be/4jsv17fxp5sp6d6w


Nevenwerkingen van de doelgerichte 

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.

 Ongewone vermoeidheid, klik hier

 Heesheid

 Ontstekingen van de mond (pijn, irritatie, pijnlijke zweertjes) en
smaakstoornissen, klik hier

 Diarree of verandering stoelgangspatroon, klik hier

 Verhoogde bloeddruk, klik hier

 Klachten aan handen of voeten (hand-voetsyndroom), klik hier

Specifieke richtlijnen

 Meld uw behandelende arts welke geneesmiddelen u momenteel

gebruikt, zeker indien deze geneesmiddelen uw immuunsysteem

kunnen onderdrukken. Gebruik geen andere geneesmiddelen zonder

dit eerst met uw arts te bespreken.

 Tijdens de inloop van de behandeling met pembrolizumab 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.

 Indien u koorts (dit is temperatuur boven 38,5 °C) of andere tekens

van infectie vertoont, dient u contact op te nemen met uw

behandelend arts/ huisarts.
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https://webshare.iprova.be/6xd56zfzol3kz9bs
https://webshare.iprova.be/m55xwd60vpsmxdv8
https://webshare.iprova.be/bqonq8qsks80l5ms
https://webshare.iprova.be/17f2rwzo2jy7to4b
https://webshare.iprova.be/v05h8620mkpj1jcr
https://webshare.iprova.be/4dolqk3grbyvwjyy
https://webshare.iprova.be/y7m4vk90s3brl1tk


Contactgegevens 

Campus Aalst 

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Urologische oncologie  

Hoe kan u ons contacteren?

 Tel: 053/ 72 43 78

 Marleen.de.pauw@olvz-aalst.be

 Brecht.van.vaerenbergh@olvz-aalst.be
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Meer informatie?

www.olvz.be

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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