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Deel 1: Oncologie
Dr. Spoormans I

- Wondere wereld van de immuuntherapie

- Bijwerkingen immuuntherapie kort geschetst

- Lasertherapie bij mucositis

- VR bril sensatie



Immuuntherapie 



Bijwerkingen immuuntherapie

• Als de rem van het immuunsysteem wordt gehaald... 

• Kan het immuunsysteem te actief worden op andere 
gebieden.. 



Meest voorkomende bijwerkingen 

- Moeheid (20%)

- Verminderde eetlust (10 – 15%) 

- Misselijkheid (10 – 15%)                   

- Huiduitslag (15%)
- Diarree (13%)
- Gewrichtspijn (5-10%)
- Koorts (5-10%) 



Minder vaak voorkomende bijwerkingen

• Elk orgaan kan betrokken zijn!





Wanneer ontstaan bijwerkingen? 

• Griepachtige klachten meestal rondom toedieningen.

• Meestal ontstaan bijwerkingen in de eerste 3 maanden

• Orgaan ontstekingen kunnen ook later ontstaan, zelfs na 
stoppen 





Gradering CTCAE 

• Graad 1 Mild; geen of zeer milde symptomen

• Graad 2 Matig; enige invloed op ADL, milde interventie 

• Graad 3 Ernstig; ADL beperkt, opname nodig 

• Graad 4 Levensbedreigend; urgente interventie nodig 

• Graad 5 Overlijden 

(ADL = Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) 



Actie adhv gradering 

• Graad 1 → ondersteunende maatregelen

• Graad 2 → on hold, overweeg lage dosis steroïden

• Graad 3→ staken, hoge dosis steroïden

• Graad 4 → definitief staken, hoge dosis steroïden 



Risico op bijwerkingen 

• Groter wanneer er al auto-immuun aandoeningen in verleden 
waren 

• Indien deze stabiel zijn kan er wel gestart worden iom 
behandelend arts

• Risico op opflakkering ; ongeveer 25% (bijv astma wordt 
onrustig, huidaandoening wakkert op, reuma geeft weer meer 
klachten) 



Immuuntherapie-evolutie

• Sept 1998: trastuzumab (Herceptine) R/ borst

• Maart 2011: eerste immuuninhibitor: ipilimumab (Yervoy) R/ 
gemetastaseerd melanoom

• 2014 Checkpoint inhibitoren PD 1 inhibitoren: 

nivolumab (Opdivo) en pembroluzumab (Keytruda)

• 2016 PDL1 inhibitoren: atezoluzumab (Tecentriq)

• 2017 PDL1 inhibitor;  avelumab (Bavencio), durvalumab 
(Imfinzi)

• 2018 PD 1 cemiplimab (Libtayo)



Combinaties

• Verschillene immunotherapieën: ipilimumab+ nivolumab

• Immunotherapie met tyrosinekinaseinhibitor : bv 
pembroluzumab + axitinib

• chemotherapie + immunotherapie

• Droommolecules:  trastuzumab + emtansine (Kadcyla), 
trastuzumab- deruxtecan (enhertu)





Mucositis



Mucositis : therapie



Therapie
• Mondverzorging

Excellente mondverzorging kan leiden tot een vermindering van de 
ernst van de mucositis en is één van de weinige interventies 
waarvan daadwerkelijk een effect is aangetoond. 

• Mondspoelingen en cryotherapie
Cryotherapie middels ijsblokjes of ijswater kan verlichting van 
mucositis klachten geven. In de literatuur zijn diverse studies 
beschreven waarbij het effect werd bestudeerd van 
mondspoelingen zoals fluoride en chloorhexidine, echter geen van 
de middelen bleek aantoonbaar beter dan spoelingen met 
fysiologisch zout (NaCl 0.9%).



• Pijnbestrijding
Pijnbestrijding is naast mondverzorging het belangrijkste 
onderdeel van de behandeling van mucositis. Opiaten 
zijn het meest effectief en geadviseerd wordt 
laagdrempelig te starten met een Durogesic pleister 
(fentanyl) 12.5 microgram/uur, op te hogen op geleide 
van de pijn (dagelijks te monitoren middels de VAS- score 
(Visuele Analoge Schaal)), in combinatie met 
paracetamol. Ook kunnen lokale analgetica zoals 
lidocaine crème of spoelingen gegeven worden. 



• Voedingstoestand
Pijn en vermindering van smaak leiden vaak tot een 
matige tot slechte orale intake bij patiënten met 
mucositis. Het is daarom van belang om de orale intake 
te monitoren alsook de patiënt regelmatig te wegen. 
Vanaf een gewichtsverlies van meer dan 10% van het 
uitgangsgewicht moet overwogen worden te starten met 
TPN. 

• Infecties
Ten gevolge van de verminderde lokale en systemische 
afweer hebben patiënten met mucositis een verhoogd 
risico op orale infecties, met name met candida en 
herpes simplex. Ulceratieve afwijkingen in de mond 
dienen dan ook regelmatig beoordeeld te worden door 
de arts. 



Therapie : lasering

• Reductie in pijnbestrijding

• Sneller herstel

• 2 dagen later te herhalen



VR bril



pediatrie



hematologie




