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Inleiding 

In deze brochure vindt u specifieke informatie over uw therapie met 
Durvalumab. U leest hierin meer over het verloop van de therapie en de 
mogelijke nevenwerkingen. 
Wij geven u tips om met deze nevenwerkingen om te gaan en we zetten 
op een rij in welke gevallen u de (huis)arts of de verpleegafdeling moet 
contacteren. Zij geven graag meer uitleg.  
 

Hoe u deze nevenwerkingen beleeft, is erg persoonlijk. Sommige 
mensen hebben veel last van nevenwerkingen, anderen weer niet. Laat 
u niet beïnvloeden door verhalen van andere mensen. Aarzel niet uw 
behandelend arts of de verpleegkundigen te contacteren met uw vragen, 
gevoelens en eventuele onzekerheden. Vaak kan aangepaste hulp een 
probleem verzachten of verhelpen. 

Omschrijving van uw therapie Durvalumab 

Wat is de samenstelling van deze therapie?  

De therapie bestaat uit een geneesmiddel (immunotherapie): 
Durvalumab (Imfinzi®). Immunotherapie activeert het afweersysteem 
zodat de eigen afweercellen de kankercellen aanvallen. 

Hoe verloopt de therapie?  

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één 
cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt 2 weken (14 dagen) en omvat 1 
dagopname voor de toediening van de immunotherapie. Dag 1 is altijd 
de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in 
principe 2 weken na dag 1, als bloeduitslagen en uw algemene toestand 
dit toelaten. Indien de therapie goed verdragen wordt, kan na verloop 
van tijd overgeschakeld worden op 4-wekelijkse toedieningen. 
 

Generieke naam Merknaam Wijze van toediening 

Durvalumab Imfinzi® Infuus over 60 minuten 
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Waar wordt de therapie toegediend? 

U zult de immunotherapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen. De 
behandeling kan in het dagziekenhuis gebeuren. Overnachting is dan 
niet nodig. 

Mogelijke nevenwerkingen bij Durvalumab 

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 voorkomen tot 1 maand na het stoppen 
van de therapie. 
 
Bij de volgende klachten vragen wij u om diezelfde dag nog contact 
op te nemen met uw behandelende arts. 
 

Bijwerking Tekenen 

Longproblemen  Kortademigheid 

 Pijn op de borst 

 Hoest 

Darmproblemen  Diarree 

 Slijm of bloed bij de stoelgang 

 Misselijkheid of braken 

 Maag- of buikpijn 

Leverproblemen  Geel worden van ogen en/of huid 

 Jeuk 

 Pijn ter hoogte van de lever  
(= rechts  van de maagstreek) 

 Donkere urine of stoelgang 

 Misselijkheid, braken minder 
eetlust 

Nierproblemen  Pijn of branderigheid bij plassen 

 Minder plassen of vaak in kleine 
hoeveelheden plassen 
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Problemen met de schildklier, 
bijnier of hypofyse 

 Snelle hartslag 

 Gewichtsverlies of -toename 

 Meer zweten of koudegevoel 

 Duizeligheid of flauwvallen 

 Ongewone hoofdpijn 

Diabetes/ suikerziekte  Meer honger of dorst dan 
normaal 

 Vaker moeten plassen 

 Gewichtsverlies 

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 

Huidproblemen  Jeuk of huiduitslag 

 Blaarvorming op de huid 

 Zweren in de mond of in het 
slijmvlies van de neus, keel of 
geslachtsdelen 

Infusiereactie  Kortademigheid 

 Jeuk of huiduitslag 

 Duizeligheid 

 Koorts 
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Tot slot 

Hebt 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 het 
verloop en de behandeling van uw therapie Durvalumab. 

Wie contacteren bij vragen of problemen? 

De hierboven vermelde bijwerkingen zijn de meest voorkomende 
bijwerkingen voor deze behandeling. Hoe u deze bijwerkingen beleeft, is 
erg persoonlijk. Sommige mensen hebben veel last van bijwerkingen, 
anderen weer niet. Aarzel niet uw (huis)arts of (thuis)verpleegkundige te 
contacteren bij vragen rondom andere bijwerkingen die u ervaart of 
andere vragen, gevoelens en eventuele onzekerheden.  
 
AZ Turnhout 
Centrum voor oncologie 
Campus Sint-Elisabeth  
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout  
Gelijkvloers  
 
Oncologisch dagziekenhuis   014 40 60 01  
Oncologie hospitalisatie   014 40 60 03  
Secretariaat longziekten   014 40 63 80 
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Persoonlijke notities en 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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Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
014 40 60 11 
 

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

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

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b1144301-da88-4e1c-abc0-9484bba6fa27
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=f4fbeafb-9575-41a9-8a02-eef05a10045e
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