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Inleiding
In deze brochure vindt u meer informatie over uw behandeling met 
Nivolumab. U leest hierin meer over het verloop van de behandeling en 
de mogelijke nevenwerkingen. We geven tips om met deze 
nevenwerkingen om te gaan en advies over wanneer u uw (huis)arts 
moet raadplegen. 

Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te 
beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te 
stellen aan uw arts of verpleegkundige. 

Wat u moet weten over uw behandeling 
Nivolumab
Wat is de samenstelling van deze therapie?

Nivolumab (merknaam: Opdivo®) is een immunotherapie. Deze 
behandeling activeert het afweersysteem zodat de eigen afweercellen de 
kanker aanvallen.

Waar wordt de therapie toegediend? 

De immunotherapie wordt in het ziekenhuis toegediend. De behandeling 
kan in het daghospitaal gebeuren. Overnachting is niet nodig.

Hoe verloopt de behandeling? 

Nivolumab wordt elke twee weken via een infuus in uw ader toegediend. 
De duur van toediening bedraagt ongeveer 60 minuten.

Het aantal toedieningen is afhankelijk van hoe u de therapie verdraagt 
en het effect van de therapie.

Soms wordt de tumor eerst groter in de eerste maanden van de 
behandeling en lijkt de therapie te falen. Onderzoek toont echter aan dat 
het effect van de behandeling soms pas later optreedt. Uw arts kan dus 
beslissen om de behandeling alsnog verder te zetten. 
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Wanneer uw arts of verpleegkundige 
raadplegen ? 
Immunotherapie stimuleert het afweersysteem. Dit kan ervoor zorgen dat 
het afweersysteem het eigen lichaam aanvalt. Dat kan zich uiten onder 
de vorm van klachten die op het eerste zicht onschuldig lijken zoals jeuk, 
diarree of buikpijn. Toch is het belangrijk dat u deze klachten tijdig meldt. 
Klachten kunnen ook laattijdig optreden tot 1 maand na de stop van de 
therapie. 

Bij volgende klachten vragen we u om nog diezelfde dag 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

Suikerziekte/diabetes  Meer honger of dorst dan normaal
 Gewichtsverlies
 Vaker moeten plassen

Problemen in andere organen  Ogen: verandering in 
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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
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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 Nivolumab . 

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 vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=56e1b038-514c-4793-9695-d7739088f608
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=061cd4cf-4c7a-4d16-aa0f-e2c2a99b6c34

