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Onderstaande procedure is eigendom van UZ Leuven. Deze is uitsluitend bestemd voor toepassing binnen de 
bedoelde context en mag niet zonder toestemming van de directie verspreid worden buiten UZ Leuven.
Dit geprint document is enkel geldig indien de inhoud overeenstemt met de definitieve geldige elektronische 
versie.
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INSTRUMENTEN VOOR PATIËNTEN-EDUCATIE

Interne indicaties
Monotherapie voor de behandeling van oestrogeenreceptor positieve, lokaal gevorderde of 
gemetastaseerde borstkanker bij postmenopauzale vrouwen.
In combinatie met een CDK4/6 inhibitor (palbociclib, ribociclib of abemaciclib) voor de behandeling van 
hormoonreceptor (HR)-positieve, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negatieve, lokaal 
gevorderde of gemetastaseerde borstkanker na een eerdere behandeling met een antihormoontherapie.

Werking
Fulvestrant is een competitieve oestrogeenreceptor (ER) antagonist, met een affiniteit voor ER vergelijkbaar met 
oestradiol. Fulvestrant blokkeert de trofische werking van oestrogenen, zonder enige partieel agonerende 
(oestrogeenachtige) werking. Het werkingsmechanisme wordt in verband gebracht met de downregulatie van 
oestrogeenreceptor.
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Cyclus
Fulvestrant wordt om de 4 weken (28 dagen) toegediend. Tijdens de 1ste cyclus wordt een extra dosis gegeven na 
14 dagen.

Dosis
De dosis per toediening bedraagt 500 mg en omvat 2 intramusculaire inspuitingen, één inspuiting van 250 mg in de 
linkerbil en 1 inspuiting van 250 mg in de rechterbil.

Overzicht
Generieke naam Cyclus Dag Wijze van 

toediening

1 15

fulvestrant

cyclus 1 • •

vanaf cyclus 2 • intramusculaire 
inspuiting in elke 
bil over 1 à 2 
minuten

Waar toegediend?
Patiënt komt om de 28 dagen naar het dagcentrum of de raadpleging voor een  klinische controle, eventueel een 
labo onderzoek (niet altijd noodzakelijk). Indien de patiënt stabiel is onder deze therapie, is het mogelijk om de 
toediening door de huisarts of thuisverpleegkundige te laten gebeuren.

In adjuvante setting komt de patiënt om de 3 -6  maanden naar de raadpleging voor een bloedafname, 
klinisch onderzoek, eventueel technisch onderzoek.
In geval van gemetastaseerde setting komt de patiënt op regelmatige basis naar de raadpleging/ dagzaal 
voor een bloedafname, klinisch onderzoek, CT.
De frequentie is mede afhankelijk van de therapie die de patiënt krijgt.

Te voorzien:
voorschrift officina apotheek voor  fulvestrant
attest toediening voor thuisverpleging

Nevenwerkingen
Meest voorkomende bijwerkingen: Warmteopwellingen, asthenie, overgevoeligheidsreacties, huiduitslag, 
artralgie, myalgie, pijn in de ledematen, reactie op de injectieplaats, vaginale droogte.
Minder voorkomende bijwerkingen: Braken, diarree, anorexie, urineweginfecties, vaginale bloedingen, 
vaginale candidiase, hoofdpijn, rugpijn, perifere neuropathie, sciatica. Daling aantal trombocyten, stijging 
van de bilirubinewaarde, hepatitis, leverfalen, leukorrhea. Op de injectieplaats: bloeding/hematoom, 
neuralgie.
Uitzonderlijk: anafylactische reactie.
Door het werkingsmechanisme is er mogelijk risico van osteoporose.
Ingeval combinatie met CDK 4/6 inhibitoren ( palbociclib, ribociclib, abemaciclib) zijn andere 
nevenwerkingen mogelijk.

https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/pages/releaseview.action?pageId=335578067
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/pages/releaseview.action?pageId=360701035
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/pages/releaseview.action?pageId=371519393
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Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta
Geneesmiddelen worden uitgescheiden via excreta, zoals de urine, faeces, braaksel, zweet. Resten van deze 
geneesmiddelen zijn na de toediening terug te vinden in deze excreta. De mogelijke risico’s daarvan zijn niet 
gekend, daarom zijn voorzichtigheid en algemene hygiënische maatregelen geboden.

Co-medicatie en supportieve zorg

Ovariumablatie
Ovariumablatie of suppressie met een LHRH-agonist is verplicht indien fulvestrant wordt toegediend aan 
pre-/perimenopauzale vrouwen, vanwege het werkingsmechanisme.

Andere verpleegkundige aandachtspunten

Assessment vóór de toediening van fulvestrant
Vanwege de intramusculaire toedieningsweg is voorzichtigheid geboden bij een verhoogde 
bloedingsneiging, zoals bij trombocytopenie of gebruik van anticoagulantia.

Relatieve contra-indicatie voor de toediening van fulvestrant
Enige (relatieve) contra-indicatie voor fulvestrant IM toediening, is de aanwezigheid van sterk verhoogd 
bloedingsrisico, bvb patiënt die antistolling neemt. Vaak kan dit aangepakt worden door de antistolling 
medicatie bvb. 1 dag voordien te onderbreken (indien het verantwoord is dit kort te stoppen).
Verder zijn er geen specifieke klinische tekens of contra-indicaties te bevragen voor de toediening van 
fulvestrant.

Bereiding van fulvestrant voor intramusculaire toediening
Fulvestrant zit in een voorgevulde spuit. 

Bewaring fulvestrant
Fulvestrant wordt bewaard in de frigo.
30-60 minuten voor de toediening fulvestrant op kamertemperatuur laten komen.

Wijze van toediening
Bij toediening op de dorsogluteale injectieplaats is er meer kans op neuralgie, ischias en perifere 
neuropathie vanwege de nabijheid van de onderliggende nervus ischiadicus.
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De toediening van fulvestrant omvat twee intramusculaire inspuitingen, 250 
mg elk in een andere bil.

Verwijder de glazen cilinder uit de houder en ga na of deze niet beschadigd is.

 Open de buitenverpakking van de beschermde naald (SafetyGlide).
Controleer visueel de oplossing op deeltjes of kleurverandering.

Houd de injectiespuit rechtop bij het geribbelde deel (C). Pak met de 
andere hand de dop (A)
Kantel deze voorzichtig heen en weer tot de dop loslaat en eraf 
genomen kan worden, niet draaien.

Verwijder de dop (A) recht omhoog. Bewaar de steriliteit.

Bevestig de beschermde naald aan de Luer-Lock en draai tot deze stevig vast.

Controleer of de naald goed bevestigd is.

Trek de beschermhuls rond de naald recht achteruit om beschadiging van de 
top van de naald te vermijden.

Ontlucht de spuit.

Dien langzaam intramusculair toe (1-2 minuten/injectie) in de bilspier 
(gluteaal gebied).
Voor het gebruiksgemak is de schuine kant van de naald naar dezelfde kant 
gericht als de hendel.
De hendel dient enkel voor veilige afvalverwijdering.

Duw onmiddellijk na toediening met één vinger op de hendel om het 
beschermingsmechanisme te activeren .
NB. Activeer weg van uzelf en anderen. Let erop dat u de klik hoort en ga visueel 
na dat de punt van de naald volledig is bedekt.
Verwijder de spuit via een naaldcontainer. (risiscoafval)

Opvolging en nazorg
Er is geen bijzondere nazorg nodig.
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Andere medische aandachtspunten

Medicamenteuze interacties
Klinische studies hebben uitgewezen dat er geen dosisaanpassingen noodzakelijk zijn bij patiënten die 
tegelijkertijd fulvestrant en CYP3A4-remmers of - inducers krijgen.

Herevaluatie
Herevaluatie in functie van de klinische noodzaak

Dosisreducties
Geen.

Andere

Vaccinatiebeleid
De volledige richtlijn van het Leuvens kankerinstituut rond vaccinatiebeleid kan u vinden via deze link (intern voor 
UZ Leuven) of via https://www.nexuzhealth.be/sites/default/files/cyztra/22844.pdf (voor huisartsen).

Aanvullende info
Medicatie is mutageen, teratogeen en carcinogeen: patiënt en partner begrijpen de nood aan goede 
anticonceptie.

Contactgegevens voor de externe zorgverleners
Wachtdienst: Algemene medische oncologie

tijdens de werkuren: 016/ 34 67 28
tijdens avond, nacht en weekend: 0484/44 01 83 

Wachtdienst: Gynaecologische oncologie
tijdens de werkuren: 016/ 34 07 98
tijdens avond, nacht en weekend: 016/34 08 02

Beide wachtdiensten zijn ook bereikbaar via het centrale nummer van het ziekenhuis: 016/ 33 22 11 

Rapportering door externe zorgverleners
Overdracht van de patiënt- en toedieningsgegevens verloopt preferentieel via E-Health, geadresseerd aan UZ 
Leuven. Beschikt u niet over de mogelijkheid een verslag te delen vanuit uw informaticasysteem, dan vragen wij u 
een verslag te delen via uw ehealthbox op https://www.ehealth.fgov.be/nl/myehealth/.
- U kan er inloggen met uw RIZIV nummer.
- Verstuur het verslag over de thuistoediening naar de ehealthbox van UZLeuven. Bij de bestemmeling geeft u voor 
UZ Leuven volgende identificatie in: 71032209-Ziekenhuis. Gelieve te noteren dat het “-“ een minteken betreft, en 
geen koppelteken.
- Het is belangrijk dat het rijksregisternummer van de patiënt wordt meegegeven zodanig uw verslag aan het 
elektronisch patiëntendossier in UZ Leuven kan worden gekoppeld.

http://wiki/x/xwhkFw
https://www.nexuzhealth.be/sites/default/files/cyztra/22844.pdf
https://www.ehealth.fgov.be/nl/myehealth/
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INSTRUMENTEN VOOR PATIËNTEN-EDUCATIE 
Bijsluiter fulvestrant
Antihormoontherapie bij borstkanker: gids bij je behandeling
Fulvestrant je therapie
Brochure Thuiszorg ikv je oncologische behandeling

Disclaimer(s)
Algemene disclaimer UZ Leuven procedures

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/faslodex-epar-product-information_nl.pdf
https://assets.uzleuven.be/files/2020-09/701241_v102020_antihormoontherapie_bij_borstkanker_def.pdf
https://assets.uzleuven.be/files/2021-08/701297_v082021_jetherapie_fulvestrant_def.pdf
https://assets.uzleuven.be/files/2021-08/701416_v082021_thuiszorg_onco_def.pdf
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/display/muzlidoc/Algemene+disclaimer+UZ+Leuven+procedures
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