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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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Interne indicaties

Aanvullende behandeling zoledronaat 2 x jaar gedurende 3 jaar bij postmenopauzale vrouwen behandeld 
voor lokale borstkanker zonder uitzaaiingen. Door deze aanvullende behandeling zal er minder botafbraak 
optreden (minder kans op osteoporose en vermindert in beperkte mate het risico op de ontwikkeling van 
uitzaaiingen.

Zoledronaat (Zometa® 4 mg)
Zometa® 4 mg wordt standaard gegeven bij vrouwen met uitgezaaide borstkanker in het bot.
Voor lokale borstkanker is er (nog geen terugbetaling voorzien. Studies hebben aangetoond dat het zinvol is 
om gedurende 3 jaar, Zometa 4 mg 2x/jaar toe te dienen.

Zoledronaat (Aclasta® 5 mg)
Aclasta® 5 mg wordt standaard gegeven aan vrouwen met bewezen osteoporose.
Indien de patiënt recht heeft op terugbetaling van Aclasta® ikv osteoporose kan Zometa® afgewisseld 
worden met Aclasta® om de 6 maanden gedurende 3 jaar na de behandeling van lokale borstkanker.

Alendronaat 70 mg
Alendronaat 70 mg / per week wordt standaard gebruikt voor de behandeling van postmenopauzale 
osteoporose. 
Er zijn minder studies met alendronaat dan met zoledronaat na behandeling van lokale borstkanker. 
Wellicht is een behandeling met alendronaat even efficiënt als zoledronaat gedurende 3 jaar. Alendronaat 
kan dus een goed alternatief zijn voor 3 jaar zoledronaat toediening.

Werking
Zometa®, Aclasta® en Alendronate® behoren tot de bisfosfonaten.
Een bisfosfonaat hecht zich aan het botweefsel waardoor het opgenomen wordt in het bot en daar jaren kan 
blijven zitten. De aanwezigheid van bisfosfonaat in het bot remt de botafbraak en maakt het bot sterker.
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Cyclus
Aclasta® 5 mg wordt éénmaal per jaar toegediend.
Zometa® 4 mg wordt tweemaal per jaar toegediend. (éénmaal vervangen door Aclasta® indien terugbetaling)
Alendronate®70 mg wordt wekelijks, op een vaste dag peroraal ingenomen.
De aanvullende behandeling start meestal na afloop van de laatste behandeling (operatie, chemotherapie, 
radiotherapie) en duurt drie jaar. De behandeling kan eventueel ook al starten tijdens de chemotherapie 
maar nevenwerkingen tgv de chemotherapie en tgv bisfosfonaat zijn dan soms moeilijk te onderscheiden.

Waar toegediend?
De meeste patiënten komen na een lokale borstkankerbehandeling regelmatig naar de follow-up 
raadpleging voor een bloedafname en een klinisch onderzoek. Op de raadpleging kan Zometa® of Aclasta® 
niet toegediend worden. We raden dus aan om deze toediening via thuisverpleging te laten verlopen.
Indien de patiënt op het dagziekenhuis moet zijn voor een behandeling (bvb. chemotherapie) kan de eerste 
toediening van Zometa® of Aclasta® wel in het dagziekenhuis gebeuren.
Te voorzien indien toediening Zometa® of Aclasta® via thuisverpleging:

voorschrift officina apotheek
attest toediening door thuisverpleging

Te voorzien indien toediening van alendronaat peroraal:
voorschrift officina apotheek

Nevenwerkingen
Infuusreacties kunnen de eerste drie dagen na de toediening van zoledronaat optreden. dit komt vooral 
voor na de 1ste toediening. De symptomen zijn gewoonlijk mild en verdwijnen binnen enkele dagen.

botpijn
grieperig gevoel: koorts, spier- en gewrichtspijn, stijfheid
soms misselijkheid en diarree
vermoeidheid

Slokdarm en maaglast kan optreden bij perorale toediening van alendronaat.
Osteonecrose van het kaakbeen kan soms optreden na langdurig gebruik van bisfosfonaten. Hierbij 
verdwijnt lokaal het slijmvlies boven het bot in de mond, waardoor een stuk kaakbeen bot bloot komt te 
liggen. Dit kan ontsteken en vervelende chronische wonden veroorzaken. Kaakbeen necrose treedt vaker op 
bij mensen met een slechte mondhygiëne, rokers of na een tandextractie.

Co-medicatie en supportieve zorg

Tandnazicht vóór en na de start van het bisfosfonaat
Tandnazicht vóór de start is aangewezen tenzij de patiënt jaarlijks op controle gaat en geen belangrijke 
tand- of mondslijmvliesproblemen heeft.
Ook na de start is tandnazicht belangrijk. Patiënt dient tandarts op de hoogte te brengen van de 
behandeling met een bisfosfonaat.

Preventie van hypocalcemie en tekort aan vit D
Op regelmatige tijdstippen controle van nierfunctie, calciumgehalte en eventueel vitamine D in het bloed.
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:
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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
Als de patiënt veel last heeft, kan 1 gram paracetamol of 400-600 mg ibuprofen verlichting bieden.

Voldoende drinken
Door voldoende te drinken worden de afvalstoffen sneller verwijderd uit het lichaam. Op die manier wordt 
de kans op nevenwerkingen beperkt.
Patiënt aanraden om voor en na de toediening een groot glas water te drinken.

Aandachtspunten bij de inname van alendronaat.
Alendronaat wordt wekelijks op een vaste dag ingenomen.
Alendronaat wordt op een lege maag, onmiddellijk na het opstaan ingenomen. Alendronaat wordt 
ingenomen met een vol glas kraantjeswater. Na de inname minstens 30 minuten wachten alvorens te eten.
Ter preventie van slokdarmirritatie wordt aangeraden om na de inname nog 1 uur rechtop te zitten en niet 
te gaan liggen.
Bij vergetelheid kan de patiënt de vergeten dosis de volgende dag innemen.
Interactie: Als voedsel en drank (inclusief mineraalwater), calciumsupplementen, antacida en sommige 
orale geneesmiddelen tegelijkertijd worden ingenomen, kunnen deze de absorptie van alendronaat 
beïnvloeden. Om die reden dienen patiënten een half uur na de inname van alendronaat te wachten 
vooraleer ze andere medicijnen innemen. Voorzichtigheid is eveneens geboden bij gelijktijdig gebruik van 
alendronaat en NSAID's omwille van mogelijke maaglast.
De dag van de inname van alendronaat wordt aangeraden 's morgens alendronaat in te nemen en 's avonds 
calciumtabletten.

Andere verpleegkundige aandachtspunten

Assessment vóór de toediening van zoledronaat
Vraag na of de patiënt last heeft van:

loszittende tanden
pijn of zwelling in de mond
aften die niet genezen
zichtbaar bot in de mond
etterige afscheiding (abces) uit de omgeving van het kaakbeen

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

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
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loszittende tanden
pijn of zwelling in de mond
aften die niet genezen
zichtbaar bot in de mond
etterige afscheiding (abces) uit de omgeving van het kaakbeen

Bereiding zoledronaat
Aclasta® 5 mg wordt opgelost in 100 ml glucose 5% of 100 ml NaCl 0,9%.
Zometa® 4 mg wordt opgelost in 100 ml glucose 5% of 100 ml NaCl 0,9%.

Toediening zoledronaat
Zoledronaat wordt intraveneus toegediend over minstens 15 minuten.

Nazorg
Er is geen specifieke nazorg vereist.

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.

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 

Andere medische aandachtspunten

Terugbetaling te bespreken met de patiënt
Zoledronaat (Zometa®) als aanvullende behandeling bij lokale borstkanker ter preventie van botuitzaaiingen 
en osteoporose wordt niet terugbetaald door het zieknfonds. Sommige verzekeringen betalen een deel van 
de kostprijs op aanvraag terug.
Een terugbetaling (1x/jaar) is echter wel voorzien voor Aclasta® indien bewezen osteoporose of fracturen.

https://www.ehealth.fgov.be/nl/myehealth/
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Zometa® 4 mg en Aclasta® 5 mg zijn identieke geneesmiddelen, enkel de dosis verschilt.
Indien Aclasta® 1x per jaar terugbetaald wordt, stellen we voor om éénmaal Zometa® op kost van de patiënt 
toe te dienen en 1 x per jaar Aclasta®.
Zometa® 4 mg kost ongeveer 110 euro per toediening.
Alendronaat: Hier dient enkel het remgeld betaald te worden: 6,2 - 6,42 voor 12 tabletten; (1 jaar kost dus 
ongeveer 30 euro)
Calcium + Vit D: kostprijs → richtprijs

Steovit®, 90 tabletten: 37,80 euro ten laste van de patiënt
Calcium D-fort, 90 tabletten, generisch product: 32,83 ten laste van de patiënt
D-vital forte:...

Botmeting is om de 5 jaar terugbetaald, anders 40-50 euro.

Medicamenteuze interacties
Alendronaat: zie aandachtspunten bij de inname
Zoledronaat: er zijn geen formele klinische interactiestudies uitgevoerd. Voorzichtigheid is geboden zo 
combinatie met andere geneesmiddelen die nefrotoxisch kunnen zijn.  

Dosisreducties
Voor de toediening van Zometa® aan patiënten met botmetastasen bestaan er dosisreductieregels.
Het lijkt correct om deze reductieregels ook bij lage Zometa® intensiteit (2x/jaar) toe te passen.
Indien milde tot matige nierinsufficiëntie voor de start van de therapie, wordt de dosis Zometa® als volgt 
aangepast:

Basis creatinineklaring Aanbevolen dosis Zometa®

> 60 4 mg

50 - 60 3,5 mg

40 - 49 3,3 mg

30 - 39 3 mg

Dosisreductie alendronaat
Bij patiënten met een GFR van meer dan 35 ml/min hoeft de dosering niet te worden aangepast. 
Indien de patiënt een nierfunctiestoornis waarbij de GFR minder
is dan 35 ml/min, wordt alendronaat niet aanbevolen omdat hier onvoldoende ervaring mee is

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).

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 

Brochure: Thuiszorg in het kader van je oncologische behandeling
Je therapie: alendronaat
Je therapie: zoledronaat

Disclaimer(s)
Algemene disclaimer UZ Leuven procedures

https://assets.uzleuven.be/files/2021-08/701416_v082021_thuiszorg_onco_def.pdf
https://assets.uzleuven.be/files/2021-08/701417_v082021_aanvull_behandeling_alendronaat_def.pdf
https://assets.uzleuven.be/files/2021-08/701418_v082021_aanvull_behandeling_zoledronaat_def.pdf
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/display/muzlidoc/Algemene+disclaimer+UZ+Leuven+procedures
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