
 I N F O R M A T I E  V O O R  D E  P A T I Ë N T  

Bevacizumab 

Samenstelling van de therapie 

In samenspraak met uw arts is er beslist Bevacizumab (Avastin®) te 

geven.  

Bevacizumab is een antilichaam dat gericht is tegen een specifieke 

groeifactor (VEGF). Het blokkeert de groei van bloedvaten die 

voedingsstoffen en zuurstof naar de tumorcellen brengen. Op die manier 

kan Bevacizumab de groei van de tumor remmen. 

Bevacizumab wordt in combinatie met chemotherapie (Taxol® of een 

combinatie van Carboplatinum® en Taxol®)   gebruikt. 

Deze therapie wordt gegeven om de ziekte te verbeteren of minstens te 

stabiliseren.  

Verloop van de therapie 

Toedieningen van Bevacizumab gebeuren intraveneus twee- of 

driewekelijks via het oncologisch dagziekenhuis. 

De eerste toediening verloopt over 90 min, de tweede over 60 min. 

Vanaf de derde cyclus worden de toedieningen over 30 min gegeven.   

De verpleegkundige zal voor de start van elke toediening een bloedstaal 

afnemen. De behandelend arts zal informeren naar eventuele 

neveneffecten. 
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Na twee à drie maanden therapie zal een CT- grafisch nazicht gebeuren.  

Bij gunstige evolutie en goede tolerantie wordt de therapie, Bevacizumab 

in combinatie met chemotherapie, verdergezet.  

Na vier à zes maanden therapie volgt een eindevaluatie. Bij gunstig 

resultaat wordt chemotherapie gestaakt en Bevacizumab in 

monotherapie verdergezet. 

Plaats van toediening 

De toedieningen gebeuren 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 therapie 

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 

‘klik hier’.  

Frequente nevenwerkingen 

 Verhoogde bloeddruk, klik hier 

 Eiwitverlies in de urine, klik hier 

Minder frequente nevenwerkingen 

 Hartproblemen: pijn op de borst 
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https://webshare.iprova.be/tk0wvgrmrd854k0c
https://webshare.iprova.be/4dolqk3grbyvwjyy
https://webshare.iprova.be/4dolqk3grbyvwjyy


 Wondhelingsproblemen 

 Bloedingen 

 Bloedklontervorming: trombose-longembolie 

Eerder zelden voorkomende nevenwerkingen 

 Allergische reacties, klik hier  

 Darmperforatie 

Specifieke richtlijnen  

Door Bevacizumab kunt u last hebben van een verhoogde bloeddruk. 

Daarom zal uw bloeddruk gecontroleerd worden voor en na de 

toediening van Bevacizumab. 

Omdat Bevacizumab een normale wondgenezing kan verstoren, is het 

belangrijk dat u eventuele heelkundige ingrepen (bijvoorbeeld aan de 

tanden) eerst met uw arts bespreekt. 

Door Bevacizumab kan het eiwitgehalte in de urine verhoogd zijn. 

Daarom zal uw urine regelmatig gecontroleerd worden.  

Indien u koorts (temperatuur boven 38,5°c) of aanhoudende 

nevenwerkingen ontwikkelt, dient u contact op te nemen met uw 

behandelende arts of huisarts. 

 

Succes met de behandeling! 
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https://webshare.iprova.be/p2qo7n3j50hp4klh


Contactgegevens 

Borstkliniek Campus Aalst  

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst  

 

Secretariaat Medische Oncologie 

Tel: 053 72 44 79 

 

Verpleegkundig specialist borstkliniek 

Tel: 053 72 49 66 

Borstkliniek@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. 

  

Versie 01/04/2019  

Goedgekeurd door dokter Greet Huygh 
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