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Samenstelling van de therapie
In  samenspraak  met  uw  arts  is  er  beslist  Bevacizumab  (Avastin®)  te 
geven. Avastin®  is  een  antilichaam dat  gericht  is  tegen  een  specifieke 
groeifactor (VEGF). VEGF speelt een rol  in de vorming van bloedvaten. 
Deze groeifactor komt voor  in een groot aantal normale weefsels maar 
wordt  ook  in  overmaat  geproduceerd  door  eierstokkankercellen.  VEGF 
bevordert de aanmaak van nieuwe bloedvaten ter voedselaanvoer naar 
de  tumor,  waardoor  deze  sneller  kan  groeien.  Avastin®  remt  de 
bloedvataanmaak en hierdoor ook de groei van de tumor.

Verloop van de therapie
Avastin®  wordt  in  combinatie  met  chemotherapie  gegeven.  Na  het 
beëindigen  van  deze  laatste  wordt  Avastin®  als  onderhoudstherapie 
verder gegeven. 

Plaats van toediening
De  toedieningen  gebeuren  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 op de afdeling C6 of T6.



De eerste toediening Avastin®  loopt over  90 minuten, de tweede over 
60  minuten.  Vanaf  de  derde  cyclus  worden  de  toedieningen  over  30 
minuten gegeven. 

De verpleegkundige zal voor de start van elke toediening een bloedstaal 
afnemen.  De  behandelende  arts  zal  informeren  naar  eventuele 
neveneffecten. 

Nevenwerkingen van de therapie

Frequente nevenwerkingen

§ Verhoogde bloeddruk

§ Eiwitverlies in de urine

Minder frequente nevenwerkingen

§ Hartproblemen

§ Wondhelingsproblemen

§ Bloedingen

§ Bloedklontervorming: trombose-longembolie

Eerder zelden voorkomende nevenwerkingen

§ Allergische reactie

§ Darmperforatie (ontstaan van een gaatje in de darmwand)
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Specifieke richtlijnen
Indien  u  een  plotse  zwelling  van  een  lidmaat  bemerkt  of  plotse 
kortademigheid  ervaart,  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

Gynaecologische 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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