
“HELP, EEN 
BIJWERKING…WAT NU?” 
 

 

 

Desirée Starren 
Oncologieverpleegkundige 
Longoncologie  
MUMC+ 



 

Disclosure belangen spreker   
 
 
Geen (potentiële) belangenverstrengeling   



WELKE PUNTEN KOMEN AAN DE ORDE: 

- Hoe kom ik aan mijn titel. 
 

- Mogelijke bijwerkingen en rapportage. 
 

- Hoe kom je tot de beste behandeling van een bijwerking. 
 

- Huis-, tuin- en keukentips voor behandeling van enkele 
bijwerkingen 
 

- Conclusie 
 



HOE KOM IK AAN DE TITEL? 
- 3 verpleegkundigen 
- Zien elke patiënt die in behandeling gaat bij longkanker 
- Fungeren (samen met de arts) als RODE DRAAD door het  
    behandeltraject voor o.a.:  -  infovoorziening 
                                                     -  vraagbaak 
                                                     -  begeleiding 
                                                     -  vertrouwensrelatie 
                                                     -  plannen van de behandelingen 

 
- Vragen als:  “Kiek es wat ich hub…” 
                          “Hub geer dit al es gezeen?” 
 

Vrij vertaald:  “Help, een bijwerking…. Wat nu?”         
 



 
“Hoe manage je als verpleegkundige 
de bijwerkingen die een patiënt krijgt 
t.g.v. de behandeling met targeted 

therapie.” 



BETEKENIS VAN MANAGEN 

 
Betekenis 1: 

Het aansturen van anderen bij het uitvoeren 
van taken die bijdragen aan het bereiken van 
de doelstellingen… 
 
 
Betekenis 2: 

Klaarspelen, rooien, voor elkaar krijgen… 



Managen van een 
bijwerking kun je niet 
alleen!! 
 

 

Managen doe je 
samen met elkaar en 
MET de patiënt!! 

 

 





 
 
IMMUNOTHERAPIE 
Nivolumab (Opdivo®) 
 
Bijwerkingen van de nivolumab vraagt om een andere benadering… 

 
 
 



TARGETED THERAPIE 

Een paar voorbeelden: 
1. erlotinib (Tarceva®) 
2. gefitinib (Iressa®) 
3. afatinib (GIOTRIF®) 
4. crizotinib (XALKORI®) 
5. etc…. 

  
 



AANTAL MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
       TARGETED THERAPIE 

Misselijkheid 

Diarree 

Droge huid / huid verandering 

Rash: - roodheid van de huid 

          - papels en pustels (rode bultjes waarbij pustels gevuld zijn met vocht/pus) 

Reacties van de slijmvliezen: - ogen 

                                                   - neus 

                                                   - mond 

                                                   - genitaliën 

Hand-voet huidreactie 

Paronychia (nagelriemontsteking) 
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KWALITEIT VAN LEVEN !!! 
Bijwerkingen kunnen een grote invloed  
       hebben op QOL van de patiënt! 
 
- Patiënt kan zich zorgen maken 

- Kan zich gefrustreerd of depressief voelen 

- Huidreactie: terugtrekken uit sociaal leven 

 

Dus: 
Bijwerkingen in een vroeg stadium herkennen en adequaat 
behandelen is een kwestie van goed managen. 



NIET ALLEEN KIJKEN 
EN GEVEN VAN ADVIEZEN 
ZIJN BELANGRIJK…. 
 
 

   LUISTEREN!!! 
 



STARTEN MET DE THERAPIE 
− Kennismaking 
− Bespreken van mogelijke bijwerkingen 
− Bespreken of patiënt misschien al klachten heeft van b.v. huid, 

slijmvliezen. Dit rapporteren. 
− Uitleg van inname 
− Psychosociaal: heeft patiënt een partner, kinderen, werk, enz. 
− Verstrekken van patiënten-kaartje 
− Waar kan patiënt terecht bij klachten 
− Wanneer melden? 



                  PATIËNTEN KAARTJES 



PREVENTIE… 

- Vooraf aan starten met de behandeling een dermatologisch 
assessment afnemen. Hierbij de conditie van huid & 
slijmvliezen gestructureerd uitvragen & rapporteren. 

 
- Vooraf aan starten met de behandeling het advies aan 

patiënt geven om 4 x daags de mond preventief te spoelen. 
Goede mondhygiëne. 
 

- Vooraf aan starten van de behandeling starten met de huid in 
te smeren met een vette crème om de huid in een goede 
conditie te brengen/houden. 

 
- Evt. eelt aan voeten laten verwijderen bij een pedicure om zo 

wrijving tussen eelt en de huid eronder te voorkomen. 



HELP, EEN BIJWERKING….. WAT NU? 



CHRISTINE 
BOERS-DOETS 

Onderzoeker & Trainer 
Afd. Klinische Oncologie 

Leids Universitair Medisch Centrum 
& 

Impaqtt Academy 



TARGET-systeem als ondersteuning voor de juiste 
behandeling: 
 
Terminologie 

Assessment 

Rapportage van kenmerken 

Gradering 

Educatie 

Therapie 

 
Linksom = van 1 meteen naar 6 = snel = niet systematisch = effectief? 

Rechtsom = van 1 naar 2, naar 3… tot 6 = langer = systematisch = effectief 
Boers-Doets CB. The Target System. 1 ed. Wormer: IMPAQTT; 2014. www.thetargetsystem.com  





DE HUID 

Hoe waterhoudender, hoe beter smeerbaar en des te beter 
dringt het de huid in 
 
 



      RASH ROODHEID, PAPELS, PUSTELS 

 

 

 

 

 

 

           Papels                                  Pustels 

 
   Lijkt op acne vulgaris maar is het beslist niet!!! 
 



 

 

 

 

  Bij eelt en kloven ook vochtinbrengen voor herstel 
van de huid 



                                                                                                                                                                                                       
Patiënt komt in rolstoel binnen 
Pijnlijke rode, iets blauwige 
voetzolen 



                              

Ontsteking van de nagelriem 
 

1:1 
witte azijn 

en 
leidingwater 

  
2-4x daags gedurende 

15-20 minuten 
 

NIET LANGER! 



 
 

                                                                            Stomatitis 
 
   

 
• Orale hygiëne intensiveren 

 
• Vooral mondspoelingen intensiveren. (z.n. elk uur). Hiervan 

4x met een zoutoplossing, de andere keren gewoon met 
water 
 

• Om te verzachten zou een patiënt kunnen spoelen met 
bosbessensap of kamille-thee. (tips van een patiënt zelf) 



         

SOS 
 

Hulp- 
kaart 



        “HOT” - ITEM 

 
 

+   Erlotinib   
    (Tarceva) 



CONCLUSIE 

- Gedetailleerde inventarisatie van de symptomen & kenmerken 
- Gedetailleerde rapportage 
- Gradering  
- Behandeling per subtype bijwerking (per symptoom & kenmerk) 
- Evaluatie 
 
Maar bovenal in samenspraak 

en samenwerking met de 
patiënt! 
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