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Inleiding 

U gaat starten met een antikankerbehandeling in de vorm van 
immunotherapie. In deze brochure lees je hoe de immunotherapie te 
werk gaat en waar je op moet letten tijdens je behandeling.  

Hoe werkt je immuunsysteem ?  

Het immuunsysteem is het verdedigingssysteem van het lichaam. Het 
beschermt je tegen interne en externe ziekteverwekkers. De onderdelen 
van het immuunsysteem bevinden zich in heel het lichaam en staan met 
elkaar in contact. Bij een bedreiging op het lichaam (virussen, bacteriën, 
kankercellen,…) zullen deze onderdelen zich klaar maken om de 
bedreiging aan te vallen en op te ruimen.  

Hoe werkt immunotherapie ? 

De immunotherapie stimuleert het immuunsysteem om zich actiever in te 
zetten om de kankercellen te vernietigen. De behandeling zal dus niet 
rechtstreeks de kankercellen aanvallen maar helpt ons immuunsysteem 
om weer optimaal te werken.  
 
Doordat de immunotherapie het immuunsysteem leert om kwaadaardige 
cellen beter te herkennen en aan te vallen duurt het langer voor het 
effect van de behandeling zichtbaar is. Daarom zal men pas na enkele 
weken of maanden het effect van de behandeling kunnen zien.  
 
 

Toedieningswijze  

Immunotherapie zal via een infuus in de ader worden toegediend in het 
ziekenhuis. De behandeling kan via een dagopname verlopen. 
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Bijwerkingen  

Bijwerkingen van immunotherapie zijn niet te vergelijken met die van 
klassieke chemotherapie. De meeste bijwerkingen van immunotherapie 
zijn te wijten aan een te sterke reactie van het immuunsysteem.  
Deze reacties kunnen voorkomen tijdens de behandeling , maar ook nog 
enkele maanden na het stoppen van de behandeling.  
Daarom is het zeer belangrijk dat je je klachten opvolgt en meldt aan je 
behandelende arts. ( hulpmiddel kan zijn het symptoomlastdagboek ) 
 
Bij volgende klachten vragen we u om diezelfde dag nog contact op te 
nemen met uw arts - specialist.  
 
 

Bijwerking Tekenen of verschijnselen 

Longproblemen  Kortademigheid 

 Pijn of de borst 

 Hoesten 

Darmproblemen  Diarree  

 Slijm of bloed bij de stoelgang 

 Misselijkheid of braken 

 Maag- of buikpijn 

Leverproblemen  Geel worden van ogen en/of huid 

 Jeuk 

 Donkere stoelgang 

 Misselijkheid, braken, minder 
eetlust 

Nierproblemen  Pijn of branderigheid bij het plassen 

 Minder plassen of vaak in kleine 
hoeveelheden plassen 

Problemen met 
hormoonklieren 
(in het bijzonder de 
schildklier, bijnier en 
hypofyse) 

 Snellere hartslag 

 Gewichtsverlies of –toename 

 Meer zweten of koudegevoel 

 Duizeligheid of flauwvallen 

 Ongewone hoofdpijn 
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Bijwerking Tekenen of verschijnselen 

Suikerziekte/diabetes  Meer honger of dorst dan normaal 

 Gewichtsverlies 

 Vaker moeten plassen 

Problemen in andere 
organen 

 Ogen: verandering in 
gezichtsvermogen 

 Spieren: spierpijn of zwakte 

 Huid: huiduitslag 

 Zenuwen: een tijdelijke ontsteking 
die pijn, zwakte of verlamming in 
armen of benen veroorzaakt 

Infusiereactie  Kortademigheid 

 Jeuk of huiduitslag 

 Duizeligheid 

 Koorts 

 

Tot slot  

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen. Wij 
hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in de 
behandeling met immunotherapie .  
 

Wie contacteren bij vragen of problemen?  

AZ Turnhout 
Campus Sint – Elisabeth 
Rubensstraat 166  
2300 Turnhout 
 
Oncologisch Dagziekenhuis             014 40 60 01 
 
Oncologie Hospitalisatie                  014 40 65 00 
 
Polikliniek Pneumologie                   014 40 63 80 
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Persoonlijke notities/ vragen 

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand bij een gesprek met de arts of verpleegkundige. 
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AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud 

ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. 

Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, 

tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en 

artsen hiervoor niet aansprakelijk. 



 

 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 

Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
014 44 41 11 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

V.U. : Jo Leysen   gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

Versiedatum: 26/10/2020 
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