
Beste patiënt,

In samenspraak met uw arts werd beslist om 

immuuntherapie te starten (Atezolizumab) 

voor de behandeling van een niet-kleincellige 

longkanker.

Patiëntenfiche

DRFO0007

ATEZOLIZUMAB

VOORBEREIDING

Er is geen specifieke voorbereiding 
nodig.

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?

De toediening wordt georganiseerd op 
de dagzaal oncologie en gebeurt via 
een infuus. Het schema op de achterzij-
de geeft een overzicht van het verloop 
van één cyclus van de therapie. Eén 
cyclus duurt 3 weken (21 dagen) en 
omvat 1 toediening via de dagzaal. Dag 
1 is altijd de eerste dag van een nieuwe 
cyclus. De volgende cyclus start in prin-
cipe 3 weken na dag 1, als de bloeduit-
slagen en je algemene toestand dit 
toelaten. De oncocoach zal u voor de 
opname contacteren indien de bloedre-
sultaten afwijkend zijn en hierdoor de 
toediening moet worden uitgesteld. Na 
elke toediening krijgt u een afspraak 
mee voor de volgende cyclus of een 
tussentijdse CT-scan via de raadpleging.

AANDACHTSPUNTEN 
 
Een infuusreactie doet zich zelden voor. 
Als ze toch voorkomt, is dat meestal ti-
jdens de eerste toediening terwijl je nog 
in het ziekenhuis bent. Een infuusreactie 
kenmerkt zich door huiduitslag al dan 
niet in combinatie met jeuk (eventueel 
over heel het lichaam), een gevoel van 
benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of 
rillingen. Soms gaat een reactie gepaard 
met een gevoel van misselijkheid of met 
overmatig transpireren. Het is belangrijk 
dat je dergelijke gewaarwordingen 
onmiddellijk meldt aan de verpleegkun-
dige of arts, zodat er vlug en adequaat 
kan worden gereageerd.

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN 

• Smaak- en reukverandering
• Ongewone vermoeidheid
• Invloed op seksualiteit en intimiteit
• Gevoelens van angst, boosheid en 

verdriet
• Buikloop (diarree)
• Huidveranderingen
• Grieperig gevoel 
• Tintelingen of voos gevoel in  

vingertoppen en/of tenen 

NEVENWERKINGEN VOORKOMEN

• Infecties voorkomen 
• Wondjes voorkomen 
• Voldoende drinken 
• Mondhygiëne en mondspoeling
• Rust en beweging
• Huidverzorging 
• Voorgeschreven medicatie  

innemen 


