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Eigenschappen van kanker
• Belangrijk te weten welke eigenschappen de tumor heeft om de
optimale behandelstrategie te kiezen

adapted from Hanahan & Weinberg. Cell 2011

Therapie op maat (2017)
Mutatie profiling
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Elke kleur = andere mutatie en ander medicijn op maat

Elke pijl = moleculaire test

Hoe zat het ook alweer met al die nieuwe anti-kanker
therapieën
Weet om welke medicatie het gaat:

Small molecules : blokkeren receptors intracellulair ( Nib )
monoclonaal antibody: blokkeren receptors extra-cellulair
( Mab )
Ken de generische naam
Weet wat de target is en hoe het normaal in het lichaam werkt
Weet of de medicatie “personalized” is voor het genetische profiel van
de tumor bij jou patiënt

Moleculaire Oncologie/ Targeted
(gerichte) Therapies

Panitumuma
b

MTOR
Regorafenib

Signaaltransductie routes

IBS (tinibs, anibs, rafenibs, brutinib, metanib, lisib,
parib, ciclib, degib)
• Small molecules
• Tabletten
•

Therapietrouw

•

Mogelijk medicatie/voedsel, medicatie/medicatie interacties

•

Patiënt voorlichting

• Voorbeelden
•

Erlotinib (nuchter), imatinib (met voedsel), sunitinib (maakt niet uit) ,
sorafenib (niet met vetrijke maaltijd), Tivozanib

•

Dabrafenib, trametinib, vemurafenib, Gefitinib (maakt niet uit)

•

Olaparib, Niraparib, Talazoparib

•

Palbociclib, ribociclib, abemaciclib

Mabs
• Monoclonale antibodies
• Intraveneus/subcutaan

• Mogelijkheid voor infusie reacties
• Voorbeelden:

cetuximab, rituximab, trastuzumab, panitumumab,
bevacizumab, tositumomab
http://www.ama-assn.org/ama/pub/physician-resources/medical-science/united-statesadopted-names-council/naming-guidelines/naming-biologics/monoclonal-antibodies.page

De gedachte achter doelgerichte therapie

Inzicht in de signaaltransductie
routes heeft het mogelijk
gemaakt om doelgericht in te
werken op bepaalde routes die
een belangrijke
rol spelen bij de tumorgenese

Omdat bij de meeste tumoren
meerdere signaaltransductie routes
betrokken zijn, kan gebruik van
remmers met meerdere doelwitten
(multikinaseremmers)
en/of combinatietherapie zinvol zijn.

Voorbeelden van
combinatietherapie:
• Dabrafenib + trametinib

• Pertuzumab + trastuzumab +
docetaxel
• Cetuximab + radiotherapie

Doelgerichte therapieën vs Cytotoxische middelen

Doelgerichte therapieën

• grijpen aan op een moleculaire
‘schakelaar’ binnen een route die in
kankercellen verandering heeft
ondergaan
• het is mogelijk dat ze slechts deling
van de kankercellen voorkomen en zo
groei en metastasering tegengaan,
maar de tumor niet verkleinen

Cytotoxische middelen

• maken geen onderscheid tussen
kankercellen en normale cellen
• doden cellen tijdens een bepaald
celdelingsstadium en kunnen zo de
tumor verkleinen, maar ook gezonde
cellen aantasten

OVERWEGINGEN VOOR ONDERSTEUNING EN
VOORLICHTING VAN PATIËNT EN VERZORGER

Het belang om patiënten voor te lichten over de
behandeling en de bijwerkingen ervan
 Veranderingen van een passieve benadering van patiënten naar een geïnformeerde
proactieve rol in hun eigen zorg benadrukken de noodzaak van onderwijs:
 Betrokkenheid bij besluitvorming vereist realistische en goed geïnformeerde
verwachtingen
 Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid vereist kennis van bijwerkingen en
waakzaamheid in het ziekenhuis en meer en meer thuis

 De meeste patiënten willen meer weten over hun ziekte en behandeling, maar missen
praktische informatie over de therapie en therapie gerelateerde bijwerkingen
 Gebrek aan begrip of misverstanden kunnen de therapietrouw beïnvloeden
 Patiënten ervaren vaak bijwerkingen thuis terwijl medische zorg niet onmiddellijk
beschikbaar is

 Tijdige herkenning van mogelijk levensbedreigende, b.v.
overgevoeligheidsreacties of ernstige diarree, is belangrijk
Valenti 2014, WHO 2017

De rol van verpleegkundigen bij de voorlichting van
patiënten
 Verpleegkundigen hebben een sleutelrol bij het voorlichten van
patiënten
 Meer frequente interactie met patiënten dan artsen
 Expertise in de behandeling van bepaalde bijwerkingen
 Verpleegkundigen
 hebben expertise in de preventie en behandeling van vaak voorkomende
bijwerkingen
 kunnen medische terminologie/jargon en informatie op het niveau van
patiënten en verzorgers uitleggen

 kunnen geschikt voorlichtingsmateriaal opstellen of
patiënten/verzorgers daarnaar verwijzen

 Zorg voor laagdrempelig contact met zorgverlener!!!!!!!!!

Foster 2016

De rol van verpleegkundigen bij het
bevorderen van therapietrouw
Voorlichting
 Schriftelijke informatie om
mee naar huis te nemen,
bijv. informatiebrochures
 Uitleg ondersteund met
afbeeldingen

Ondersteuning
 Geheugensteuntjes:
 Pillendoosjes
 Kalenders
 Elektronische
geheugensteuntjes
 Follow-up per telefoon
 Ander algemeen advies

Ferguson K 2018. Moore S 2007, Winkeljohn D. et al. 2007, Findlay M 2007, Burhenn PS 2015. Spoelstra S 2017

Barrières voor patiëntenvoorlichting
Factoren die van invloed zijn op het vermogen om te leren zijn onder meer:
 Stress en angst

= diagnose kanker!

 Manier om met de situatie om te gaan
 Motivatie om te leren

 Factoren met betrekking tot de ziekte
 Cognitieve stoornis
 Tijdgebrek snel ontslag/geen tijd voor
evaluatie

 Informatieoverbelasting
 Niveau van gezondheidsgeletterdheid
 Culturele gepastheid andere normen en
waarden

Bastable, 2016; Arida, 2016

Zicht, gehoor, geheugen

Overwegingen voor basisvoorlichting van patient
en verzorgers
 Voorlichtingsprogramma’s moeten gebaseerd zijn op vastgestelde
informatiebehoeften
 Retentie van slechts <20 -50% van de informatie

 Meer dan 20-50% van de Europeanen heeft lage leesvaardigheid en laag
begripsvermogen. Dit betekent bijv:



geen basale leesopdrachten kunnen doen die nodig zijn om in de samenleving te
functioneren
moeite met kaartlezen en het invullen van standaardformulieren

 Deze patiënten kunnen gezondheidsberichten wellicht niet begrijpen en
kunnen er dus ook niet naar handelen
 Voorlichting moet gedurende de hele behandeling of op een continue
cyclische basis gepland worden, nooit in slechts één
voorlichtingssessie
 Start vooraf aan de behandeling met voorlichting in een Verpleegkundig
spreekuur
Storms 2017, Kickbusch 2008, Sörensen, 2015

Externe barrieres voor de voorlichting van
patienten en verzorgers
 Beperkte kennis en vaardigheden van de voorlichter
 Gebrek aan opleiding in communicatie en principes van patiëntenvoorlichting

 Lage prioriteit voor patiëntenvoorlichting
 Twijfels over doeltreffendheid van patiëntenvoorlichting
 Tijdgebrek

 Ziekenhuisomgeving is niet bevorderlijk voor leren
 Beperkte en kwalitatief matige hulpmiddelen
 Samenwerking onder verpleegkundigen en artsen voor het geven van
voorlichting niet vastomlijnd
 Wat helpt is een verpleegkundig spreekuur !!

Marshall, V 2018 , Bastable, 2016; Stiefel 2016

Zes stappen om de patient u beter te laten
begrijpen
Geef elk bezoek een beperkte hoeveelheid informatie
Praat niet te snel

Mijd medisch jargon
Maak gebruik van afbeeldingen/modellen om concepten uit te
leggen
Controleer of de patiënt u heeft begrepen met de ‘laatzien’- techniek
Moedig de patiënt aan om vragen te stellen
Davis et al, 2002; Williams et al, 2002, Ridgon 2010, Sullivan C 2016

BIJWERKINGEN VAN DOELGERICHTE THERAPIEËN EN DE
BEHANDELING DAARVAN

Vaak voorkomende bijwerkingen van
doelgerichte therapieën
 Diarree



Oogreacties

 Huidreacties



Perifere neuropathie







Cardiovasculaire toxiciteit







Harttoxiciteit
Proteïnurie
Bloeding en blauwe plekken
Verminderde wondgenezing
Darmperforaties



Overige bijwerkingen








Interstitiële longziekte
Hypomagnesiëmie
Hyperlipidemie
Hyperglykemie
Hypothyreoïdie
Schorheid

Papulo-pustulaire uitslag
Xerose (droge huid), kloven
Hand-voet-huidreactie

 Nagelveranderingen



Paronychia / pyogeen granuloom
Broze nagels

 Haarveranderingen







Trichomegalie
Dikke en starre wenkbrauwen
Kleurveranderingen
Langzame groei, broos
Alopecia
Hypotrichose

 Bijwerkingen op de
mondslijmvliezen

Wat is belangrijk bij de start van een doelgerichte
therapie
• Welke klachten heeft de patiënt voor de start van de nieuwe
therapie
• Wat is de ernst van de huidige bijwerking
• Welke behandeling krijgt de patiënt hiervoor
• Bepaal dus de zgn. 0-waarde

• Na start kun je makkelijker bepalen of de bijwerking een
gevolg is van de nieuwe therapie!

Diarree
Diarree is bij doelgerichte therapie (anders dan bij immuuntherapie) doorgaans
licht/matig en van voorbijgaande aard
 Vroege beoordeling en behandeling van belang om verergering en de
noodzaak van ziekenhuisopname en dosisverlagingen of stopzetting van de
doelgerichte therapie te voorkomen
 Diarree bij immuuntherapieën is anders en kan ernstig zijn indien niet goed
behandeld
 Zodra er diarree optreed is het verstandig om dit direct te melden bij de
oncologie verpleegkundige / verpleegkundig specialist om direct
interventie in te zetten
Bossi P 2018

Gradering van diarree – CTC AE gradering versie 5.0
Graad

Beschrijving

Graad 1

•

Toename van <4 keer ontlasting per dag t.o.v. baseline of lichte
toename in stoma-output t.o.v. baseline

Graad 2

•

Toename van 4-6 keer ontlasting per dag t.o.v. baseline of matige
toename in stoma-output t.o.v. baseline; instrumentele ADL beperkt

Graad 3

•
•
•

Toename van >7 keer ontlasting per dag t.o.v. baseline of ernstige
toename in stoma-output t.o.v. baseline
Ziekenhuisopname geïndiceerd
Zelfzorg-ADL beperkt

Graad 4

•
•

Levensbedreigende gevolgen
Dringende interventie noodzakelijk

Graad 5

•

Overlijden

Gecompliceerde gevallen kunnen onder meer bijkomende symptomen zijn, zoals
ernstige kramp, misselijkheid, braken, verminderde performance status, koorts,
sepsis, neutropenie, bloeding of uitdroging.
CTCAE Ver. 5.0 2017, Bossi P 2018

Verschillende types ontlasting

Bristol Stool Chart; Lewis SJ, Heaton KW (1997). Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time.
Scand. J. Gastroenterol. 32 (9): 920–4

Diarree – informatie en behandeling
Leg aan de patiënten uit:
 Dat diarree een veelvoorkomende bijwerking van veel kankertherapieën is
 De meeste gevallen zijn licht tot matig en kunnen met loperamide worden
behandeld ( volgens farmacotherapeutisch kompas )
Adviseer patiënten aan het begin van de therapie:
 Loperamidetabletten in huis
 Gebruik van loperamide (anders dan bijsluiter): bij ernstige diarree
 Starten met 4 mg initiële dosis
 Gevolgd door 2 mg na elke keer dunne ontlasting tot max. 16 mg/ dag
 Voldoende vocht te drinken om uitdroging te voorkomen (3-4 ltr/ dag)
 Vezelrijk voedsel te vermijden
 Zich bewust te zijn van voedsel
 Als de diarree niet onder controle is na 24 uur of als de diarree toeneemt,
contact op te nemen met het ziekenhuis
Bossi P 2018, Pessia MA 2014, Bilanca D 2007

Dermatologische bijwerkingen
Dermatologische bijwerkingen:
 Papulopustulaire uitslag
 Morbilliforme uitslag
 Maculopapulaire uitslag
 Pustuleuze uitslag
 Acneïforme uitslag
 Erythema multiforme
“Niet alle huiduitslag is hetzelfde”
(Lacouture, 2012)
Overige huidreacties
 Xerose, pruritus en kloven
 Squamoproliferatieve laesies
 Fotosensitiviteit
 Veranderingen in pigmentatie
 Palmoplantair
erytrodysesthesiesyndroom (PPES)

Nagelveranderingen
 Broze nagels
 Paronychia / pyogeen granuloom
Haarveranderingen
 Veranderingen in textuur, groei en
pigmentatie
 Invloed op haargroei op verschillende
lichaamsdelen:
 Hoofdhuid
 Gezicht
 Lichaam

Dermatologische bijwerkingen – huiduitslag/rash
 Papulopustulaire / acneïforme uitslag is de vaakst
voorkomende dermatologische bijwerking van EGFRremmers
 In de meeste gevallen licht tot matig
 Kan pijnlijk zijn
 Negatieve impact op de kwaliteit van leven van de patiënt
 Voorlichting en proactieve herkenning en behandeling zijn
belangrijk

Kan resulteren in therapie-ontrouw of stopzetten van de
behandeling
Lacouture M 2018, 2010, Eaby Sandy B 2014, Hofheinz RD 2016

Beloop huidreacties gerelateerd aan EGFR-remmers
Papulopustulaire/
acneïforme huiduitslag

Post-inflammatoire effecten:
Droge huid

Intensiteit

Fissuren
Paronychia

Weken
EGFR-therapie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

>10

Hoewel de lijn gelijkmatig is, maken patiënten in werkelijkheid periodes
zonder uitslag en opflakkeringen van hevigere huidreacties door

Van Cutsem E 2006, Lacouture ME 2010, Scope A 2007

Huiduitslag
 Papulopustulaire / acneïforme huiduitslag komt zeer veel voor bij EGFRremmers
 Alle graden: 80-90% van de patiënten
 Graad 3 bij 5–18% van de patiënten
 Is vaak ernstiger bij patiënten die MAB’s krijgen
 Komt ook voor bij andere doelgerichte therapie
 EGFR-remming die leidt tot ontsteking van de huid
 Ernst van huiduitslag kan correleren met werkzaamheid van behandeling

Lacouture ME 2018, Barton-Burke M 2017, Eaby-Sandy B 2014,Wallner M, 2016.Lacouture ME 2010
Tekeningen & Foto’s: C.B. Boers- Doets

HUIDUITSLAG GERELATEERD AAN EGFR-REMMERS – GRAAD 1

Met toestemming van Segaert S en Van Cutsem E, België

Lacouture ME 2018

HUIDUITSLAG GERELATEERD AAN EGFR-REMMERS (graad 2)

Met toestemming van Leids Universitair Medisch Centrum

 Treft het vaakst gebieden die rijk zijn aan
vetklieren (gelaat, nek, schouders, achter
de oren, V-vorm op bovenlichaam,
schedel)

Met toestemming van Universitair Ziekenhuis Zürich

HUIDUITSLAG GERELATEERD AAN EGFR-REMMERS (graad 3)

Met toestemming van Leids Universitair Medisch Centrum

Erythemateuze folliculaire
papels – kunnen in pustels
veranderen

Met toestemming van Universitair Ziekenhuis Zürich

Huiduitslag bij EGFR-remmers Patiënten advies
Geef patiënten het volgende advies ter preventie of vermindering van de ernst
van EGFR-remmer geïnduceerde huiduitslag
Vermijden

Doen
• Ongeparfumeerde vochtinbrengende
crèmes vanaf het begin van de
behandeling
• Milde, hydraterende, ongeparfumeerde
douchegel of liever doucheolie
• Zonnebrandcrèmes
• Camouflagemake-up op waterbasis
(indien gewenst)
• Huidvriendelijk vloeibaar reinigingsmiddel
om make-up te verwijderen
• Krachtige verzachtende middelen om
eventuele droogheid te verlichten
(bijv.erin, Cetaphil, Aquaderm)

•
•
•
•
•
•

Blootstelling aan zonlicht
Blootstelling aan harde wind, vocht
Irriterende schoonmaakmiddelen
Sterke parfums
Gewone make-up
die te strak is of tegen de huid wrijft in
gebieden met uitslag
• Zelfbehandeling met vrij verkrijgbare
anti-acne of alcoholhoudende
huidproducten
• Knellende kleding dragen
• Vitamine K-crème

Instructie vooraf de behandeling is essentieel
Hofheinz RD 2018, Eaby-Sandy B 2014

PRODUCTEN

Voel zelf het verschil tussen zalf, crème en lotion
Tekening & Foto: C.B. Boers-Doets

Huiduitslag gerelateerd aan EGFR-remmers
PAPULOPUSTULAIRE / ACNEÏFORME HUIDUITSLAG - BEHANDELING
NCCN task force report

Aanbevelingen van de MASCC
Skin Toxicity Group

Profylactisch

• Tetracycline, minocycline, doxycycline

Topisch
• Hydrocortisoncrème 1% met
moisturizer en
zonnebrandfactor 2x daags
Systemisch
• Minocycline 100 mg per dag,
doxycycline 100 mg 2x daags

Behandeling

• Tetracycline, minocycline, doxycycline
• Isoretinoïde (probleem met paronychia),
acitretine
Behandeling van infectie:
• Bacteriecultuur van belang (vnl. rond de
neus, abcessen, pustels op het lichaam)
• Cefalexine, dicloxacilline (antistafylokokkenantibiotica),
• sulfamethoxazol/trimethoprim, linezolid
(indien anti-meticillineresistent)

Topisch
• Alclometasoncrème 0,05%;
fluocinonidecrème 0,05%, 2x
daags
Systemisch
• Doxycycline 100 mg 2x daags,
minocycline 100 mg per dag,
isoretinoïde in lage doses (2030 mg/dag)

National Comprehensive Cancer
Network

Neem evt. een wondkweek af

Burtness B 2009, Lacouture ME 2011, Eaby-Sandy B 2014

Multinational Association of Supportive
Care in Cancer

CHECKPOINTREMMERS

Voorbeelden van checkpointremmers
Generieke naam

Merknaam

Doelwit

Goedgekeurde indicaties

Ipilimumab

Yervoy®

CTLA-4

Melanoom

Pembrolizumab

Keytruda®

PD-1

Melanoom, longkanker, hodgkinlymfoom,
urotheelkanker

Nivolumab

Opdivo®

PD-1

Longkanker, nierkanker, hodgkinlymfoom, hoofden halskanker, urotheelkanker

Atezolizumab

Tecentriq®

PD-L1

Urotheelkanker, longkanker

Avelumab

Bavencio®

PD-L1

Merkelcelcarcinoom

Durvalumab

Invinzi

PD-1/PD-L1

Urotheelkanker, longkanker

Bijwerkingen:

Farmacotherapeutisch Kompas

Immuun gerelateerde bijwerkingen


irAE’s in verband met checkpointremmers:







Colitis / diarree
Huidreacties
Pneumonitis
Endocrinopathieën
Andere irAE’s in verband met checkpointremmers






irAE’s in verband met CAR T-celtherapieën
Specifieke bijwerkingen
Cytokineafgiftesyndroom
Neurotoxiciteit

Wees alert op Auto-immuunreacties!

IMMUUNCHECKPOINT REMMERS VERSCHILLEN VAN ANDERE
DOELGERICHTE THERAPIEËN

 irAE’s Immuuncheckpoint remmers hebben een fundamenteel ander
werkingsmechanisme dan andere doelgerichte therapieën.
 In plaats van zich direct te richten op kankercellen, moduleren ze het
immuunsysteem.
Immuuncheckpoint remmers
• Richten zich op de Tcelactivering of de interactie
tussen T-cellen en kankercellen
• Moduleren het immuunsysteem
• Herstellen van T-celfunctie om
tumorcellen te vernietigen

Andere doelgerichte
therapieën
• Richten zich op signaalroutes
van kankercellen of andere
moleculen op kankercellen
• Werken direct op kankercellen
• Remmen de groei van
kankercellen, stimuleren
kankerceldood, enz.

 BELANGRIJK: Herstel van de T-celfunctie met checkpointremmers gaat
gepaard met specifieke immuun gemedieerde bijwerkingen.

IMMUUNGERELATEERDE BIJWERKINGEN (IRAE’S) VAN
IMMUUNCHECKPOINT REMMERS

Neurologische bijwerkingen

Oculaire bijwerkingen

Endocrinopathieen, e.g. hyper/hypothyroidism,
hypophysitis

Pneumonitis
Cardiotoxiciteit

Hepatitis

Renal dysfunction
GI bijwerkingen
e.g. diarree, colitis

Huid bijwerkingen e.g. jeuk,
rash, vitiligo, hand-voet huid
reacties

ESMO Patient Guide 2017, Haanen J.B. A.G. 2017, June C. 2017; Michot 2016

Praktisch management van
immuungerelateerde bijwerkingen

Immuun gerelateerde bijwerkingen (irAE’s) van
immuuncheckpoint remmers



Vermoeidheid is de vaakst voorkomende
bijwerking (24%)
Bijwerkingen van graad 3-4 komen soms voor (612%)

Vaker gemelde irAE‘s zijn:
Huidtoxiciteit

Huiduitslag, pruritus, vitiligo

Gastro-intestinale toxiciteit

Diarree, colitis

Endocrinopathieën

Hyperthyreose (hyperthyreoïdie)
Hypothyreose (hypothyreoïdie), hypofysitis

Long

Pneumonitis, pleuritis, hoest, dyspneu

Hepatotoxiciteit
Reumatologische toxiciteit

irAE‘S kunnen tot minstens 18 maanden na het stoppen met de therapie
verschijnen

Immuun gerelateerde bijwerkingen (irAE’s) van
immuuncheckpoint remmers

Minder vaak gemelde irAE‘s zijn:
Neurologische toxiciteit
Renale toxiciteit
Cardiale toxiciteit
Oculaire toxiciteit

Hematologische toxiciteit

irAE‘S kunnen tot minstens 18 maanden na het stoppen met de therapie
verschijnen

Tijd tot optreden van irAE’s
irAE’s verschijnen doorgaans binnen een week of maximaal enkele
maanden na het begin van de behandeling, maar ze kunnen ook
optreden NADAT de behandeling is gestaakt

Vroege herkenning, beoordeling en behandeling van irAE’s is ZEER
belangrijk!

Bijwerkingen met PD-1-remmers.

ESMO 2017, Gordon RA 2017, Kumar V 2017

PATIENTEN INFORMATIE OVER IRAE’S
Deze punten die te maken hebben met irAE’s moeten bij
elke behandelsessie of elk follow-upbezoek herhaald
worden:
 irAE’s kunnen op elk moment tijdens en na de immuuntherapie optreden.
 De meeste irAE’s kunnen succesvol worden behandeld als ze vroeg
worden opgespoord.
 Neem direct contact op met uw oncoloog of oncologieverpleegkundige
als u last krijgt van een irAE en probeer NIET zelf de symptomen te
behandelen.
 Neem geen andere medicatie zonder dit met uw oncoloog te bespreken.
 Als er sprake is van opname in een ander ziekenhuis of een andere
zorginstelling, zorg er dan voor dat de behandelend oncoloog wordt
geïnformeerd.
 Vermoeidheid of zwakte is een vaak voorkomende bijwerking en uw
rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen kan beïnvloed
zijn.

COLITIS/DIARREE
 Bijwerkingen van het maagdarmstelsel behoren tot de vaakst waargenomen
bijwerkingen van CTLA-4-remmers, maar komen minder vaak voor bij PD-1-/PDL1-remmers
 Ze kunnen op elk moment optreden
Diarree
• Vaak voorkomende bijwerking van
behandelingen tegen kanker
• Kan optreden zonder colitis
• Differentiële redenen moeten
uitgesloten worden (voedsel,
intoleranties, infecties)
• Behandeling met vrij verkrijgbare
medicatie (bijv. loperamide) voldoet

Colitis
• Ontsteking van het slijmvlies van
het colon
• Kan optreden met of zonder diarree
• Symptomen die afgeleid zijn van
diarree: buikpijn, kramp, bloed of
slijm in de ontlasting
• Directe behandeling met steroïden
is nodig

 BELANGRIJK: voor elke patiënt moet het stoelgangpatroon vastgelegd worden voor
de behandeling begint. ALLE symptomen van het maag-darmstelsel dienen nauwgezet
beoordeeld te worden.
Haanen JBAG 2017

Colitis/Diarree – Patiënten informatie
Leg aan de patiënten uit:
 wat colitis is en hoe het ontstaat (ontsteking veroorzaakt door
immuuncellen die de bekleding van het colon aanvallen)





wat de symptomen van colitis zijn
Diarree
Bloed of slijm in de ontlasting
Hevige buikpijn en -kramp

 Dat het belangrijk is om hun stoelgang bij de uitgangssituatie
te kennen

Wood L 2019

Casus
Pt met meerdere klachten komt op spreekuur:
Diarree/waterdun vaker op een dag, soms 7x per
dag. Durft het huis niet meer uit, soms incontinent.
Buikpijn, zeurende/krampende pijn, pijnschaal 6-7
Bloed en slijm bij de ontlasting.
Geen koorts, niet ziek.

Colitis
B/
CTCAE gradering
Uitsluiten infectieuze-of ziekte gerelateerde etiologie
Faeceskweek!

Start loperamide 2mg
Controle klachten en symptomen!

Icc MDL
Colonscopie
Behandeling met corticosteroïden
Volgens de ESMO guidelines

Colitis/Diarree
Verpleegkundige overwegingen
Adviseer patiënten om:


Eventuele symptomen of andere veranderingen ten opzichte van de uitgangssituatie
ONMIDDELLIJK te melden



Hun ontlasting te controleren op veranderingen (consistentie, kleur/bloed)



Bij colitis van lage graad 1,5-2 liter vocht per dag te drinken



Vezelrijk voedsel te vermijden

Symptomen

Behandeling

Graad 1

• <3 keer vaker vloeibare ontlasting per dag
dan bij baseline
• Zich goed voelen

• Symptomatische behandeling: orale
vloeistoffen, loperamide, dieet
• Ga door met de checkpointremmer

Graad 2

• 4-6 keer vaker vloeibare ontlasting per dag
dan bij baseline
• OF buikpijn; slijm of bloed in de ontlasting
• OF nachtelijke aanvallen

• Prednisolon of overweeg oraal budenoside
als er geen sprake is van bloederige
diarree
• Stop de checkpointremmer

Graad 3
/4

• >6 keer vaker vloeibare ontlasting per dag
dan bij baseline OF gevallen binnen 1 uur
na het eten
• Een ziekenhuisopname en isolatie is nodig
tot een infectie is uitgesloten

•
•
•
•

Haanen JBAG 2017

Corticosteroïden
Intraveneus (methyl)prednisolon
Input van de afdeling gastro-enterologie
Infliximab bij geen
verbetering/verslechtering
• Stop de checkpointremmer

Immuuntherapie gerelateerde huidreacties
 Met name bij checkpointremmers
 Ontwikkelen zich doorgaans al vroeg, in de 1e paar weken
 Indeling gebaseerd op histopathologie
 Huidontstekingen
 Immunobulleuze huidlaesies
 Keratinocytenverandering
 Immuunreactie gemedieerd door verandering van melanocyten
 Vaak voorkomende huidreacties:
 Erytheem
 Maculopapulaire huiduitslag
 Pustulopapulaire huiduitslag
 Zeldzame maar ernstige huidreacties:
 Toxische epidermale necrolyse
 Syndroom van Stevens-Johnson
 Geneesmiddeluitslag met eosinofilie en systemische symptomen
 Overige gemelde huidreacties: alopecia areata, stomatitis, cutisxerose
en fotosensitiviteit

Haanen JBAG 2017, Hodi FS 2010

Immuun gemedieerde huid reacties – Behandeling
Verpleegkundige interventies richten zich op graad 1 en 2
Symptomen

Behandeling

Graad 1

• Huidvlekken/papels die <10% van
het lichaamsoppervlak treffen
• Met of zonder symptomen (bijv.
pruritus, branderig of strak gevoel)

• Vermijd irritatie/zon, gebruikelijke
verzachtende middelen
• Topische steroïden ±orale of
topische antihistamines voor jeuk
• Ga door met checkpointremmer

Graad 2

• Huidvlekken/papels die 10-30%
van het lichaamsoppervlak treffen
• Met of zonder symptomen
• Beperkt instrumentele activiteiten
in het dagelijks leven

• Als graad 1, plus:
• Verhoog sterkte van topische
steroïden
• Overweeg verwijzing naar
dermatologie
• Ga door met checkpointremmer

Haanen JBAG 2017

ESMO Guidelines Algemeen medisch behandelplan IR AE’s
I/O voortzetten
Licht
Graad 1

Symptoombehandeling met vrij
verkrijgbare geneesmiddelen
Symptomen regelmatig
controleren
Frequentie van controle verhogen

irAE

Matig Graad
2

Beginnen met steroïden ≥1-2
mg/kg/d

I/O onthouden

Raadpleeg specialist
Ernstig
Graad 3-4

Overweeg ondersteunende zorg in
ziekenhuis
Versterkte immunosuppressie voor
andere toxiciteiten

NB: De behandeling kan afhangen van het type irAE en de
lokale praktijken.

Bij voorvallen van alle
graden:
•Evalueer alternatieve
etiologie
•Overweeg corticosteroïden als er geen
duidelijke alternatieve
etiologie is, zelfs voor
voorvallen van lage
graad, om progressie
naar hogere graad te
voorkomen

Management van immuun-gerelateerde bijwerkingen
(irAEs)
Immuun-gerelateerde
bijwerking

Behandeling graad 2

Behandeling graad 3/4

Pulmonair/Pulmonaal

1 mg/kg/dag*

2 tot 4 mg/kg/dag*

Gastro-intestinaal

lokale richtlijn

1 tot 2 mg/kg/dag*

Hepatisch

lokale richtlijn

1 tot 2 mg/kg/dag*

0,5 tot 1 mg/kg/dag*

1 tot 2 mg/kg/dag*

1 tot 2 mg/kg/dag*

*+ mineralocorticoïd**

0,5 tot 1 mg/kg/dag*

1 tot 2 mg/kg/dag*

lokale richtlijn

1 tot 2 mg/kg/dag*

Renaal
Endocrien

Neurologisch
Dermaal

*Glucocorticoïden; i.v. methylprednisolon of orale equivalenten
**Fludrocortison
1.

Bristol-Myers Squibb B.V. 2016. Management van immuungerelateerde bijwerkingen; Richtlijnen voor
behandeling. Opdivo (nivolumab)

Management IR AE

Behandeling Anti-PD-1 hervatten
wanneer

Definitief stoppen anti-PD-1
wanneer

Bewerking uit presentatie Anti-PD-1: M. van Rheenen
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