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Samenstelling van de therapie 

In samenspraak met uw arts is er beslist om een behandeling te starten 

met panitumumab (Vectibix®).  

Deze doelgerichte therapie kan alleen (monotherapie) of in combinatie 

met andere cytostatica worden toegediend . 

Panitumumab is een molecule (meer bepaald een monoklonaal 

antilichaam) die zich bindt op een receptor (of ontvanger) aan de 

oppervlakte van bepaalde kankercellen (namelijk de EGF-receptor). Door 

deze binding wordt de kankercel beperkt in groei en ontwikkeling.  

De behandeling met panitumumab heeft slechts zin als in de 

kankercellen een bepaald gen (het RAS-gen) niet gewijzigd is. Uw arts 

heeft dit voorafgaand aan de behandeling laten nakijken.  

Verloop van de therapie 

Deze therapie wordt volledig via infuus gegeven en kan via een 

dagopname worden georganiseerd. U dient hiervoor dus niet te 

overnachten. Eén kuur duurt twee weken, waarbij steeds op dag één 

panitumumab wordt gegeven. De eerste toediening van panitumumab 

loopt over 60 minuten, in uitzonderlijke gevallen over 90 minuten. Vanaf 

de tweede cyclus worden de toedieningen over 30 minuten gegeven. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Voor elke nieuwe toediening zal telkens een bloedafname gebeuren.  

Het aantal kuren behandeling zal uw arts met u bespreken. Na 

gemiddeld 2 tot 3 maanden gebeurt een herevaluatie door middel van 

een gericht bloedonderzoek en radiologische onderzoeken. Soms is 

uitstel van de therapie noodzakelijk bij nevenwerkingen. 

Plaats van toediening 

De toedieningen gebeuren tweewekelijks 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. 
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Product Dag Toedieningswijze 

1 2-14 15 

Panitumumab X X Infuus over 30 
minuten (1ste keer 
over 60 minuten; 

soms over 90 
minuten) 

https://webshare.iprova.be/tk0wvgrmrd854k0c


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.  

Frequente nevenwerkingen 

 Huidreacties met uitslag, roodheid of een droge huid (met jeuk, 

afschilfering of gebarsten huid), klik hier 

 Acnévormige uitslag 

 Nagelafwijkingen, klik hier  

Minder frequente nevenwerkingen 

 Misselijkheid en braken, klik hier 

 Diarree , klik hier  

 Vermoeidheid, klik hier  

 Kortademigheid en hoesten 

 Daling van het magnesiumgehalte in het bloed met mogelijks 

spierkrampen 

Eerder zelden voorkomende nevenwerkingen 

 Overmatige haargroei 

 Allergische reactie, klik hier  
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https://webshare.iprova.be/6xd56zfzol3kz9bs
https://webshare.iprova.be/m55xwd60vpsmxdv8
https://webshare.iprova.be/4jsv17fxp5sp6d6w
https://webshare.iprova.be/wxkboj1rt9k27pfr
http://iprova/Management/LinkLoader.aspx?ID=59e209a1-a2dd-472b-85a1-1ca617aad1f5
https://webshare.iprova.be/58zxofhkttrw6syx
https://webshare.iprova.be/v05h8620mkpj1jcr
https://webshare.iprova.be/bqonq8qsks80l5ms
http://iprova/Management/LinkLoader.aspx?ID=2adf9368-0abd-446b-99ea-8487e3fcda2b
https://webshare.iprova.be/p2qo7n3j50hp4klh


Specifieke richtlijnen  

Het risico op onpasselijkheid of een overgevoeligheidsreactie is laag, 

waardoor voorafgaande medicatie normaal niet noodzakelijk is.  

Aarzel, bij problemen of vragen, niet uw behandelend arts of sociaal 

verpleegkundige/maatschappelijk assistente te contacteren. 

 

Succes met de behandeling! 
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Contactgegevens  

Digestieve oncologie 

Campus Aalst  

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst  

Tel: 053 72 70 65 

digestieve.oncologie@olvz-aalst.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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