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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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Inhoudstafel
Interne indicaties

Preventie van botcomplicaties (pathologische fractuur, bestraling van bot, ruggenmergcompressie of
chirurgie van het bot) bij volwassenen met gevorderde maligniteiten waarbij bot is betrokken. 
Behandeling van volwassenen en adolescenten met een volgroeid skelet met reusceltumor van het bot
(‘giant cell tumour of bone’) die niet-reseceerbaar is of waarbij chirurgische resectie waarschijnlijk leidt tot 
ernstige morbiditeit.

Werking
Denosumab is een humaan monoklonaal IgG2-antilichaam dat zich richt op, en bindt aan RANKL, waardoor 
wordt voorkomen dat er interactie tussen RANKL en RANK optreedt. Hierdoor vermindert het aantal 
osteoclasten en de functie van de osteoclasten, wat leidt tot minder botresorptie en kanker geïnduceerde 
vernietiging van botweefsel.
Reusceltumoren van het bot worden gekenmerkt door neoplastische stromacellen met expressie van RANK-
ligand en osteoclastachtige reuscellen met RANK-expressie. Bij patiënten met reusceltumor van het bot 
bindt denosumab aan RANK-ligand, wat het aantal osteoclastachtige reuscellen significant verlaagt of deze 
elimineert. Hierdoor vermindert osteolyse en wordt proliferatief tumorstroma vervangen door niet-
proliferatief, gedifferentieerd, dicht nieuw botweefsel.

Cyclus
Botmetastasen

De aanbevolen dosis is 120 mg toegediend onder vorm van een subcutane injectie eenmaal om de 4 
weken in dij, buik of bovenarm. Soms is de toediening minder frequent na specifiek advies van de 
behandelende arts.

Reusceltumor van het bot
De aanbevolen dosis is 120 mg toegediend onder van een subcutane injectie eenmaal per 4 weken in 
de dij, buik of bovenarm met extra doses op dag 8 en 15 in de eerste 4 weken.

Dosis
120 mg SC / 4 weken

Overzicht
Overzicht bij botmetastasen
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Stofnaam Merknaam Dag

1 2-28

Denosumab Xgeva® • 120 mg SC

Overzicht bij reusceltumor

Stofnaam Merknaam Dag

1 8 15  16-28

Denosumab Xgeva® • • • 120 mg SC

Waar toegediend?
Ambulant in het oncologisch dagcentrum of op de raadpleging indien de patiënt nog een andere 
oncologische behandeling krijgt.
In de thuissetting indien in monotherapie.

Nevenwerkingen
In de eerste 3 dagen na toediening van Xgeva® is een griepachtige reactie mogelijk; symptomen: botpijn, 
koorts, vermoeidheid, gewrichtspijn, spierpijn en stijfheid. 
Huiduitslag/jeuk, opgezwollen mond, tong, keel of gezicht, koorts, ademhalingsproblemen en rode plekken 
op de huid kunnen wijzen op een overgevoeligheid van denosumab.
Op lange termijn is een mogelijke maar zeldzame bijwerking van denosumab: osteonecrose van de kaak
Uitzonderlijk is osteonecrose van de uitwendige gehoorgang mogelijk: cave oorsymptomen waaronder 
chronische oorinfecties.
Uitzonderlijk is een atypische femurfractuur mogelijk.

Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta
Monoclonale antistoffen worden uitgescheiden via excreta, zoals de urine, faeces, braaksel, zweet. Resten van 
deze geneesmiddelen zijn tot 7 dagen 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

Osteonecrose van de kaak
Tandnazicht vóór de start en tijdens de behandeling is aangewezen.
Tandnazicht is niet nodig indien de patiënt jaarlijks op controle gaat bij de tandarts gaat, recent nog een 
controle gehad heeft en geen belangrijke tand- of mondslijmvliesproblemen heeft.
Preventie door een goede mondhygiëne.
Denosumab dient tijdig gestopt te worden ingeval van tandextractie.
Patiënt dient tandarts op de hoogte te brengen van de behandeling met denosumab.

Preventie van hypocalcemie en tekort aan vit D
Op regelmatige tijdstippen controle van nierfunctie, calciumgehalte en eventueel vitamine D in het bloed.
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Start calcium supplementen indien er een tekort is via de voeding. Bepaal eventueel de dosis calcium die de 
patiënt nodig heeft. Zo weet je of de patiënt voldoende calcium inneemt of supplementen nodig zijn. 
Onderstaande links geven meer uitleg hierover:

https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/download/attachments/209395948/calciumanamnese.pdf?
version=1&modificationDate=1612533323723&api=v2
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/download/attachments/209395948/
calciumanamnese%20puntentelling.pdf?version=1&modificationDate=1612533323437&api=v2

Calcium en Vit. D kunnen apart ingenomen worden, maar er bestaan heel wat varianten van Ca en Vit D 
combinaties: D-vital forte, Steovit 3, Calcium F-fort. Sommige apothekers maken een magistrale bereiding 
die eventueel goedkoper is. ook online (vb via farmaline) ligt de kostprijs lager.
indien vit D in monotherapie wordt ingenomen , kan D-cure 25.000 eenheden, 1x per maand gebruikt 
worden.

Behandeling grieperig gevoel of koorts na de toediening
Als de patiënt veel last heeft, kan 1 gram paracetamol of 400-600 mg ibuprofen verlichting bieden. 
griepachtige symptomen verdwijnen meestal binnen de 3 dagen.

Andere verpleegkundige aandachtspunten

Assessment vóór de toediening van denosumab
Vraag na of de patiënt in het kader van osteonecrose, last heeft van: 

loszittende tanden
pijn of zwelling
aft die niet geneest
wondvocht of etterige afscheiding uit de omgeving van het kaakbeen
zichtbaar bot in de mond

Contra-indicaties voor de toediening van denosumab
Dien denosumab niet toe als je verpleegkundig assessment volgende parameters of symptomen aangeeft en 
consulteer een oncoloog of gynaecoloog.

loszittende tanden
pijn of zwelling
aft die niet geneest
wondvocht of etterige afscheiding uit de omgeving van het kaakbeen
zichtbaar bot in de mond

Toediening denosumab
Denosumab 120 mg wordt subcutaan toegediend in de bovenarm, dij of buik.

Opvolging en nazorg
Er is geen specifieke nazorg

https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/download/attachments/209395948/calciumanamnese.pdf?api=v2&modificationDate=1612533323723&version=1
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/download/attachments/209395948/calciumanamnese.pdf?api=v2&modificationDate=1612533323723&version=1
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/download/attachments/209395948/calciumanamnese%20puntentelling.pdf?api=v2&modificationDate=1612533323437&version=1
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/download/attachments/209395948/calciumanamnese%20puntentelling.pdf?api=v2&modificationDate=1612533323437&version=1


Denosumab (Xgeva®) Muzlidoc 25-May-2023 v13

6/7

•

•

•

•

•

Contactgegevens voor externe zorgverleners 
Vraag naar de wachtarts van de diensten algemene medische oncologie, gynaecologische oncologie, respiratoire 
oncologie en digestieve oncologie zijn 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.

Andere medische aandachtspunten

Medicamenteuze interacties
Er is geen onderzoek naar interacties uitgevoerd.

Herevaluatie
Evaluatie volgens noodzaak en afhankelijk van de systemische behandeling.

Dosisreducties
Er zijn geen dosisreducties.

Andere

Zwangerschap
Het is aanbevolen aan vrouwen om niet zwanger te worden tijdens en ten minste 5 maanden na een 
behandeling met denosumab. De effecten van denosumab
zijn waarschijnlijk meer uitgesproken tijdens het tweede en het derde trimester van de zwangerschap 
aangezien de passage van monoklonale antilichamen door de placenta lineair verloopt met het
vorderen van de zwangerschap, waarbij de grootste hoeveelheid passeert tijdens het derde trimester.

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).

https://www.ehealth.fgov.be/nl/myehealth/
http://wiki/x/xwhkFw
http://wiki/x/xwhkFw
https://www.nexuzhealth.be/sites/default/files/cyztra/22844.pdf
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Aanvullende info: /
INSTRUMENTEN VOOR PATIENTENEDUCATIE 

Aanvullende therapie met: denosumab
Brochure: Thuiszorg in het kader van je oncologische behandeling

Disclaimer(s)
Algemene disclaimer UZ Leuven procedures

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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