
Bijwerkingen management bij
behandeling van GIST

Anne Miek Koenen 



INHOUD PRESENTATIE

• Voorstellen

• Korte uitleg targeted therapie

• Glivec/ imatinib, bijwerkingen, acties

• Sutent/ sunitinib, bijwerkingen, acties

• Regorafenib, bijwerkingen, 

• Algemene tips bij de 3 

• Vragen
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VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST SARCOOM

• Vast contact persoon

• Polibezoek afwisselend bij arts en VS 

• Belspreekuur voor vragen
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GIST
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1 BEHANDELING BIJ GIST 



WAT IS TARGETED THERAPIE? 

Targeted therapie is een type behandeling die ontwikkeld is om 
specifieke moleculen te verhinderen ongeremde groeisignalen te 
geven aan kankercellen

Er zijn twee soorten targeted therapie;

• Monoklonale antilichamen, deze werken aan de buitenkant 
(extracellulair) van de cel (bv Trastuzumab, rituximab e.d.)

• Tyrosinekinaseremmers (“small molecules)”, deze werken aan 
de binnenkant (intracellulair) van de cel  (imatinib , sunitinib
en regorafenib e.d.)



BEHANDELING DOOR TARGETED THERAPIE
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GLIVEC = IMATINIB 
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GLIVEC/ IMATINIB

• Tabletten van 400mg en 100mg 
• Standaard 400mg

• Tabletten heel doorslikken met een half glas water

• Inname bij de maaltijd

• Niet stuk breken, fijn maken of kauwen
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MEEST VOORKOMENDE BIJWERKINGEN
GLIVEC/ IMATINIB

• Bloedarmoede 

• Vochtvorming 

• Huiduitslag 

• Misselijkheid /Braken

• Diarree 

• Spierkrampen 

• Vermoeidheid
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BLOEDARMOEDE BIJ GLIVEC/ IMATINIB

]
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ADVIES

U kunt hier zelf niets aan doen, ook niet door 
anders te gaan eten dan u gewend bent

Bij klachten contact op nemen met uw 
behandelend arts 
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VOCHTVORMING BIJ GLIVEC/IMATINIB 

• Oedeem
• Met name in de benen meer bij oudere

patienten of met cardiale voorgeschiedenis

• Steunkousen

• Benen hoog leggen
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VOCHTVORMING OGEN BIJ GLIVEC/ IMATINIB 

• Periorbitaal oedeem (reageert niet op 
plasmedicatie). 

• Minder last gedurende de dag
• Minder zout eten
• Leg iets kouds op je ogen
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HUIDUITSLAG BIJ GLIVEC/ IMATINIB
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ADVIES

• Gebruik vocht inbrengende crème minimaal 2 keer per dag, elke dag

• 15 minute na douchen/baden opbrengen( Dove, Nivea, Vaseline Crème)

• Handen wassen voor het insmeren

• Smeer eerst het lichaam in, daarna gezicht en als laatste de neus.

• Gebruik geen geparfumeerde crème of vette crèmes aan zoals paraffine, 
petroleum of mineraal olie gebaseerde crèmes. 

• Niet te lang douchen of badderen, koud of lauw/warm

• Gebruik zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor 
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MISSELIJKHEID/ BRAKEN BIJ GLIVEC/ IMATINIB 
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MISSELIJKHEID/ BRAKEN BIJ GLIVEC/ IMATINIB 

• Laat de maag langzaam wennen aan vaster voedsel
• Niet met een lege maag opstaan of naar bed gaan 
• Warme gerechten kunnen tegenstaan. Neem koude 

maaltijdsalade 
• Gebruik koolzuurhoudende dranken, vooral Cola of 

Ginger-ale
• Drink koffie en thee liever met melk 
• Advies van een diëtist 
• Medicatie tegen misselijkheid 
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DIARREE BIJ GLIVEC/ IMATINIB 

• Meer dan 4 keer per dag ontlasting krijgen in 
vergelijking met uw normale patroon

19



DIARREE BIJ GLIVEC/IMATINIB
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DIARREE BIJ GLIVEC/ IMATINIB

Neem bij de volgende klachten contact op met 
uw behandeld arts: 
• Diarree die langer dan 24 uur aanhoud
• Bloed bij de ontlasting 
• Diarree in combinatie met braken 
• > 48 uur diarree meer dan 6 xp/dg
• Niet of weinig drinken 
• Medicijnen niet in kunt nemen
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SPIERKRAMPEN BIJ GLIVEC/IMATINIB
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VERMOEIDHEID BIJ GLIVEC/IMATINIB 
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VEEL VOORKOMENDE VRAGEN
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MAG IK ZELFZORG OF KRUIDENMIDDELEN 
GEBRUIKEN BIJ GLIVEC/IMATINIB?

• Het wordt afgeraden om Sint Janskruid of 
rode gistrijst te gebruiken, hierdoor kan de 
werkzaamheid van imatinib sterk afnemen

• Door grapefruit(sap) kunnen de bijwerkingen 
juist flink toenemen 
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MAG IK ALCOHOL INNEMEN BIJ GLIVEC/IMATINIB?

• Wanneer u kleine hoeveelheden alcohol 
drinkt, heeft dit geen effect op de 
werkzaamheid of veiligheid van imatinib

• Alcohol irriteert de slijmvliezen van het 
maagdarmkanaal. Het vergroot daardoor de 
kans op bijwerkingen van de maag en 
darmen
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WAT MOET IK DOEN ALS IK EEN TABLET VERGETEN 
BEN IN TE NEMEN? 

• Wanneer u er binnen 12 uur achter komt, 
kunt u de dosis alsnog innemen. Indien u er 
na 12 uur achter komt, moet u deze dosering 
overslaan. 
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2 DE LIJNS BEHANDELING BIJ GIST 

•Sutent/ sunitinib
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SUTENT /SUNITINIB

• Capsules van 12,5 mg, 25mg en 50mg , dosering verschilt

• Behandeling kan ook rustweken bevatten, waarin u de sunitinib niet hoeft in te 
nemen. 

• Capsule heel doorslikken met een glas water. Het kan met of zonder voedsel 

worden ingenomen

• Een vergeten dosis mag niet meer worden ingenomen

• Capsule niet stuk breken, fijn maken of kauwen, dit om contact met de inhoud 

van de tablet te vermijden
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BIJWERKINGEN SUTENT/SUNITINIB

• Misselijkheid en braken al besproken 
• Diarree al besproken 
• Vermoeidheid al besproken 
• Problemen van de huid 
• Verkleuring van het haar 
• Pijnlijke mond en lippen 
• Verandering of vermindering van smaak 
• Hoofdpijn 
• Krachtsvermindering 
• Verhoogd bloeddruk 
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PROBLEMEN VAN DE HUID BIJ SUTENT/SUNITINIB

• Geen zeep tijdens het douchen of baden 

• Gebruik bij voorkeur lauwwarm water 

• Vermijd producten op alcoholbasis

• Gebruik ongeparfumeerde bodylotion of crèmes op waterbasis

• Probeer felle zon te vermijden; gebruik altijd een zonnebrandcrème 
met een hoge beschermingsfactor

• Gebruik tegen de jeuk een koelzalf of mentholpoeder. 
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HAND VOETREACTIE  BIJ SUTENT/SUNITINIB

• Ontstaat binnen 2 tot 4 weken

• De handen en voeten zijn pijnlijk, rood en gezwollen en kunnen tintelen of doof 
aanvoelen. 

• De huid kan schilferen en er kunnen zweren of blaren op de huid ontstaan. 
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HAND-VOETREACTIE BIJ SUTENT/SUNITINIB 

• Bij de meeste mensen zijn de symptomen mild 
verdwijnen binnen 1 of 2 twee weken

• Waarschuw uw behandelend arts als u deze 
verschijnselen heeft. 

• Soms is het nodig om de dosering aan te passen 
zodat de bijwerkingen verminderen.
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HANDVOET REACTIE BIJ SUTENT/SUNITINIB 

• Preventief:

• pedicure en podotherapeut 

• Ruime, niet knellende schoenen

• Smeren
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ADVIES

• Huidreacties kunnen ontstaan

• Goede huidverzorging 2x daags smeren

• Bescherm huid

• 15 minuten huishoudfolie om het aangedane 
gebied wikkelen
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VERKLEURING VAN DE HUID BIJ SUTENT/SUNITINIB 

• De huid kan een gele kleur krijgen

• Bij een lichte huid kunnen donkere vlekjes ontstaan 
door extra pigment in de huid. 

• Bij een donkere huid kunnen vlekken in de huid 
ontstaan door het verdwijnen van pigment. 

• Donkerder worden van de handlijnen en nagels.

• scheuren of afbrokkelen van de nagels
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VERKLEURINGEN VAN DE HUID BIJ SUTENT/SUNITINIB 

• Probeer felle zon te vermijden 
• zonnebrandcrème beschermingsfactor (30/50) 
• camouflerende crème
• Houd uw nagels kort 
• Gebruik geen acetonhoudende nagellakremover
• nagelverhardende lak 
• Kringen onder de ogen, vlekken, huidverkleuringen 

en kleine littekens kunt u verhelpen met een 
camouflagestick
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ONTKLEURING VAN HET HAAR BIJ SUTENT/SUNITINIB 

• Uw haar kan er helemaal wit van worden 

• U kunt hier niets aan doen 

• Als de behandeling is gestopt zal de 
verkleuring ook stoppen en komt u eigen 
haarkleur terug 
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PIJNLIJKE MOND EN LIPPEN BIJ SUTENT/SUNITINIB 

• Tanden poetsen 2-4 x daags 
• Zachte tandenborstel
• Milde tandpasta (mentholvrij)
• alcoholvrije chloorhexidine 
• Tandvlees niet beschadigen 
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PIJNLIJKE MOND EN LIPPEN BIJ SUTENT/SUNITINIB 

• 4-10x daags spoelen met water of zout oplossing 
• Lippen schoon en vet houden (vaseline)

• gebitsprothese 's nachts uit en bij onstoken
mond 

• Neem contact op met uw behandelend arts
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VERANDERING OF VERMINDERING VAN SMAAK BIJ 
SUTENT/SUNITINIB 

• Zorg ervoor dat het eten aantrekkelijk en 
lekker uitziet 

• Zorg dat u voldoende drinkt

• Voldoende betekent dat u per dag 1½ tot 2 
liter moet drinken; dit zijn 16 kopjes of 14 
bekers per dag. 
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HOOFDPIJN BIJ SUTENT/SUNITINIB 

• Overgevoeligheid voor prikkels als licht en geluid. 

• Vermijd een prikkelende omgeving, zorg voor een rustige 
ruimte, eventueel verduisterd.

• Probeer met koude kompressen op het hoofd de pijn 
verlichten. 

• Overleg met uw behandelend arts over het gebruik van 
pijnstillers. 

]
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KRACHTSVERMINDERING BIJ SUTENT/SUNITINIB 

• Slapper voelen dan normaal

• Vermoeidheid

• Invloed op evenwicht, uithoudingsvermogen

• Blijf lichamelijk actief

• Conditie op peil te houden 
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VERHOOGD BLOEDDRUK BIJ SUTENT/SUNITINIB 

Over het algemeen kunt u niet voelen of u een te hoge 
bloeddruk hebt 

Alleen bij een extreem hoge bloeddruk kunt u last 
hebben van: 
• Hoofdpijn 
• Kortademigheid
• Problemen met zien
• Duizeligheid
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VERHOOGDE BLOEDDRUK BIJ SUTENT/SUNITINIB 

• Bij klachten contact met behandelend arts 
• U kunt zelf niets doen om de bloeddruk te 

verlagen. 
• De behandelend arts zal u medicijnen 

voorschrijven als dat nodig is en uw 
bloeddruk zal regelmatig gecontroleerd 
worden. 
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KRUIDENMIDDELEN BIJ SUTENT/ SUNITINB? 

• maagzuurbinder, algeldraat, 
Rennie of 
magnesiumhydroxide 4 uur
voor of 2 uur na sunitinib
innemen

• Geen Sint Janskruid of rode 
gistrijst de werkzaamheid van 
sunitinib neemt af 
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3 DE LIJNS BEHANDELING BIJ GIST 

stivarga/ regorafenib
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STIVARGA/ REGORAFENIB 

• Dosering 160mg (4x40mg) of aangepaste 
dosering

• Een kuur duurt 4 weken (28 dagen). 3 weken 
(21 dagen)inname 1 week rust (7dagen) 

• Vervolgens begint de volgende kuur weer 
opnieuw.
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INNAME STIVARGA/  REGORAFENIB

• ‘s ochtends na een licht ontbijt dat minder 
dan 30% vet bevat. 

• licht (vetarm) 1 portie ontbijtgranen ,1 glas 
magere melk, 1 sneetje toast met jam, 1 glas 
appelsap en 1 kop koffie of thee. 

• U mag regorafenib niet met 
grapefruitsap/pompelmoes sap innemen. 
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BIJWERKINGEN STIVARGA/ REGORAFENIB

• Tekort aan bloedplaatjes
• Tekort aan rode bloedcellen 
• Verminderde eetlust en voedselinname, gewichtsverlies
• Hoofdpijn
• Diarree al besproken 
• Pijnlijke of droge mond, pijnlijke tong, zweren in de mond 
• Misselijkheid en braken al besproken 
• Leverfunctiestoornis/ nierfunctiestoornis
• Roodheid, pijn, blaren en zwelling van de handpalmen of voetzolen 

(hand-voethuidreactie)
• Huiduitslag 
• Vermoeidheid al besproken 
• Infecties 
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TEKORT AAN BLOEDPLAATJES BIJ STIVARGA/ 
REGORAFENIB 

Neem contact op met de behandelend arts bij:

• neusbloeding  
• blauwe plekken 
• bloed bij plassen, hoesten braken 

en ontlasting. 
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TEKORT AAN BLOEDPLAATJES BIJ STIVARGA/ 
REGORAFENIB 

• Pas op met stoten

• Gebruik geen scherpe voorwerpen 

• Probeer de ontlasting soepel te houden door veel te drinken. 
(1,5-2liter/24uur)

• Gebruik bij het tandenpoetsen een zachte borstel

• De menstruatie zal over het algemeen heviger zijn

• Gebruik oor thermometer i.p.v. rectale thermometer
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VERMINDERDE EETLUST BIJ STIVARGA/ 
REGORAFENIB 

• Probeer zelf uit welk eten en drinken u wel en niet 
aanstaat

• Warme gerechten kunnen tegenstaan. Een alternatief 
is bijv. een koude maaltijdsalade

• Gebruik regelmatig lichte kleine maaltijden

• Probeer in elk geval per dag 1,5 liter te drinken

• Advies van een diëtist
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PIJNLIJKE OF DROGE MOND, PIJNLIJKE TONG, 
ZWEREN IN DE MOND BIJ STIVARGA/ REGORAFENIB 

• Droge mond en brandend gevoel

• gevoeligheid voor de temperatuur van eten en drinken

• gevoeligheid bij het eten of drinken van zure of 
gekruide spijzen en dranken 

• snel bloedend tandvlees

• een slechte adem 
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PIJNLIJKE OF DROGE MOND, PIJNLIJKE TONG, 
ZWEREN IN DE MOND BIJ STIVARGA/ REGORAFENIB 

• Overweeg voor het starten van de 
behandeling naar de tandarts te gaan, voor 
een goed verzorgd en gezond gebit

• Als u tijdens de behandeling naar de 
tandarts moet, meld dan de medicatie die u 
gebruikt 
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ADVIES BIJ MONDVERZORGING 

• Tanden poetsen 2-4 x daags 
• zachte tandenborstel
• Milde tandpasta (mentholvrij)
• alcoholvrije chloorhexidine mondspoeling of –spray 
• Tandvlees niet beschadigen 
• 4-10x daags spoelen met water of zout oplossing 
• koud water, kan de pijn verlichten 
• Lippen schoon en vet houden met steriele vaseline 

uit een tube 
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LEVERFUNCTIESTOORNIS BIJ STIVARGA/ 
REGORAFENIB 

• te zien aan afwijkingen in het bloedbeeld

• In principe  geen klachten van

• bij ernstige leverfunctiestoornissen 
vermoeidheid, complete malaise, geelzucht
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HAND-VOET-HUIDREACTIE BIJ STIVARGA/ 
REGORAFENIB 

• Symptomen van het hand-voetsyndroom
• Handen en voeten zijn pijnlijk, rood en 

gezwollen en kunnen tintelen of doof 
aanvoelen

• Huid kan schilferen, zweren of blaren 
• Verdwijnen binnen één of twee weken
• Soms zijn de symptomen ernstiger en zijn 

medicijnen nodig.
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INFECTIES BIJ STIVARGA/ REGORAFENIB 

• Meer kans bij gebruik van regorafenib

• Een infectie is onder andere te herkennen 
aan een lichaamstemperatuur van 38,5 ºC of 
hoger, soms met koude rillingen
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INFECTIES BIJ STIVARGA/ REGORAFENIB 

• slijm ophoesten 
• pijn bij het plassen 
• troebele urine 
• vaker plassen 
• pijnlijke plekken in de mond of pijn bij het 

slikken 
• buikpijn
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INFECTIES BIJ STIVARGA/ REGORAFENIB 

• meet temperatuur 

• temperatuur 38,5 °Celsius of hoger, contact 
opnemen met uw behandelend arts

• Zorg voor een goede lichaamshygiëne 

• Controleer eventuele wondjes op 
ontstekingsverschijnselen: roodheid, warmte, 
zwelling en pijn
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INFECTIES BIJ STIVARGA/ REGORAFENIB 

• Een goede mondverzorging is belangrijk

• Bescherm tegen infecties van buitenaf 
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WAT MOET IK DOEN ALS IK EEN TABLET VERGETEN 
BEN IN TE NEMEN? 

• Als u een dosis vergeten bent en u denkt er 
dezelfde dag aan, dan mag u de dosis alsnog 
innemen. 

• Bent u een dosis vergeten en denkt u daar 
de volgende dag pas aan, dan hoeft u de 
vergeten dosis niet meer in te nemen. 
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WAT MOET IK DOEN ALS IK VLAK NA INNAME VAN DE 
TABLET MOET BRAKEN? 

• Als u moet braken na het innemen van 
regorafenib, mag u geen extra tabletten 
innemen en moet u contact opnemen met 
uw arts 
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MAG IK ALCOHOL INNEMEN ? 

• Wanneer u kleine hoeveelheden alcohol 
drinkt, heeft dit geen effect op de 
werkzaamheid of veiligheid 

• Alcohol irriteert wel de slijmvliezen van het 
maagdarmkanaal

• Gebruik daarom liever geen alcohol tijdens 
de kuur en zolang u last heeft van uw maag 
en darmen 
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MAG IK ZELFZORG OF KRUIDENMIDDELEN 
GEBRUIKEN?

• Geen Sint Janskruid gebruiken, hierdoor kan 
de werkzaamheid van regorafenib sterk 
afnemen

• Geen grapefruitsap of grapefruit, kans op 
bijwerkingen 
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ALGEMENE TIPS BIJ HUIDVERZORGING

• Zonprotectie spf 30/50
• Vettende crème of zalf
• Bad- of douche olie ipv zeep
• Lauw water 
• Niet te lang douchen, 1 x per dag 
• Verwarming niet te hoog
• Waterbakken (aan de verwarming)
• Bij huidafwijkingen handen protectie tijdens watercontact
• Elektrisch scheren
• Goede, ruime schoenen
• Pedicure 
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VRAGEN

• Na de pauze is er gelegenheid om 
aanvullende vragen te stellen

68



[TITEL]

[TEKST]

• [tekst]

69


