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Denosumab

Samenstelling van de therapie
In  samenspraak met uw arts  is er beslist Denosumab  (Xgeva®)  toe  te 
dienen. Denosumab is een Receptor Activator of Nuclear Factor (RANK) 
ligand.  Deze medicatie stimuleert de aanmaak van calcium in het bot en 
werkt  bijgevolg  botversterkend.  Deze  therapie  wordt  gegeven  om 
breuken ten gevolge van bestaande botmetastasen te voorkomen.

Verloop van de therapie
Denosumab wordt vierwekelijks in de vorm van een onderhuidse injectie  
toegediend.  Toedieningen  kunnen  gebeuren  via  het  oncologisch 
dagziekenhuis  of  in  de  thuissituatie  door  de  huisarts  of  een 
thuisverpleegkundige.

Er  dienen  regelmatig  bloedcontroles  te  gebeuren  ter  controle  van  het 
calciumgehalte  in  het  bloed. De  behandelend  arts  zal  informeren  naar 
eventuele neveneffecten.

  Dermato-
logische

Oncologie



Plaats van toediening
Indien de toedieningen plaatsvinden in het ziekenhuis gebeuren deze via 
het oncologisch dagziekenhuis van het OLV Ziekenhuis in Aalst op C6 of 
T6, 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 of T6. 

Nevenwerkingen van de therapie

Frequente nevenwerkingen

§ Te laag calciumgehalte

Minder frequente nevenwerkingen

§ Tandproblemen, voornamelijk na tandextractie

Specifieke richtlijnen 
Gezien  Denosumab  het  calciumgehalte  in  het  bloed  kan  doen  dalen 
dienen  calcium-  en  vitamine D  supplementen  te worden  geassocieerd. 
Deze zullen u voor de start van de therapie door uw behandelend arts 
worden voorgeschreven. 

Informeer uw  tandarts over het gebruik van Denosumab. Voorafgaand 
aan  de  start  van  een  behandeling met  Denosumab wordt  tandnazicht 
geadviseerd. Belangrijk  is om dit zesmaandelijks  te herhalen zolang de 
therapie loopt. 
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Indien  u  koorts  (twee  keer  na  elkaar  >38°C)  of  nevenwerkingen 
ontwikkelt,  dient  u  contact  op  te  nemen met  uw  behandelend  arts  of 
huisarts. 

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

Succes met de behandeling.

Contactgegevens
Dermatologische Oncologie

Campus Aalst  
Moorselbaan 164 
9300 Aalst 

Secretariaat Radiotherapie-Oncologie
Tel: 053 72 44 79

Verpleegkundig specialist
Tel: 053 72 85 15
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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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