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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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Dosisreductie
Contra-indicatie

Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta
Aanvullende info

Gemiste doses
Timing van (neo-) adjuvante trastuzumab t.o.v. chemotherapie en radiotherapie
Oplossen van trastuzumab IV

Contactgegevens voor de eerstelijns zorgverleners
Rapportering door externe zorgverleners in geval van thuistoediening
INSTRUMENTEN VOOR PATIËNTENEDUCATIE

Interne indicatie(s)
Enkel bij Her-2/neu positieve tumoren (FISH positief)
(Neo-) adjuvant: in principe 1 jaar.
Gemetastaseerd:

In combinatie met taxanes (docetaxel, paclitaxel)
Er zijn ook gegevens dat trastuzumab plus vinorelbine of capecitabine efficiënt is

Indien ejectiefractie <50% is er contra-indicatie voor het starten van trastuzumab

Werking en bepaling Her-2/neu
Trastuzumab is een gehumaniseerd monoklonaal antistof tegen Her-2/neu (Human Epidermal growth factor 
Receptor-2). Het Her-2/neu antigen is overgeëxprimeerd in 15%-25% van de patiënten met borsttumor en is 
geassocieerd met een slechtere prognose.
Her-2/neu bepaling gebeurt initieel d.m.v. een histochemische kleuring (c-erbB-2) die semikwantitatief is: 0, 
1+, 2+, 3+
Trastuzumab kan enkel terugbetaald worden wanneer ook een FISH-test gebeurt: enkel bij aangetoonde 
genamplificatie is terugbetaling voorzien. Vanaf een histochemische kleuring met ++ of +++ resultaat, wordt 
een FISH-test uitgevoerd (doch dient specifiek aan de patholoog te worden aangevraagd).

Cyclus en dosis
Trastuzumab SC (voorkeur):

(neo-)adjuvante setting: 1 cyclus / 3 weken, gedurende 1 jaar
Gemetastaseerde setting: 1 cyclus / 3 weken, tot ziekteprogressie
Trastuzumab 600 mg SC, ongeacht het lichaamsgewicht van de patiënt. Er is geen oplaaddosis nodig.

Trastuzumab IV:
(neo-)adjuvante setting: 1 cyclus / 3 weken, gedurende 1 jaar
Gemetastaseerde setting: 1 cyclus / 3 weken of 1 week, tot ziekteprogressie
Trastuzumab kan ook wekelijks ipv 3-wekelijks gegeven worden. Dan is de startdosis 4mg/kg over 90 
min en de vervolgdosis 2mg/kg over 60 min

Oplaaddosis 
= eerste toediening*

Vervolgdosis Frequentie

(neo-) adjuvant 8mg/kg over 90 min 6mg/kg over 60 min** 3-wekelijks; 
totaal 18 cycli

in gemetastaseerde setting 8mg/kg over 90 min 6mg/kg over 60 min** 3-wekelijks
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in gemetastaseerde setting 4mg/kg over 90 min 2mg/kg over 60 min** wekelijks

(Voor dosisreducties, zie medische aandachtspunten)

Overzicht
Trastuzumab SC

Generieke naam Merknaam Cyclus Wijze van toediening

Dag 1 2-21

Trastuzumab Herceptin® • SC inspuiting in de dij over 2 – 5 
minuten

afwisselend links en rechts

Trastuzumab IV

Generieke naam Merknaam Cyclus Wijze van toediening

Dag 1 2-7/21

Trastuzumab Trazimera® • Infuus over 90 min (voor 
oplaaddosis) of over 30 min (voor 
vervolgdoses*)

* Indien de patiënt het wenst dat Trazimera® over 60 min inloopt bij vervolgtoedieningen, mag dat ook.

Waar toegediend?
Ambulant in het oncologisch dagcentrum of in de thuissetting indien SC in monotherapie (en vanaf de 3de 
toediening). De toediening in de thuissetting wordt voorlopig on hold gezet, de beslissing van de overheid 
wordt afgewacht.
Patiënt met thuistoediening traztuzumab krijgt om de 12 weken een bloedafname, klinisch onderzoek, 
echocardiografie en de toediening van traztuzumab. Indien alle waarden (ejectiefractie enz.) goed zijn, kan 
de thuistherapie verder gezet worden. Patiënt krijgt 3 toedieningen thuis en 1 in het ziekenhuis. Zo 
twijfelachtige ejectiefractie kan de behandelende arts beslissen om 1 of 2 toedieningen thuis te laten plaats 
vinden ipv. 3. 

Wie komt in aanmerking voor thuishospitalisatie Herceptin® ?
Patiënten met HER2-positieve borstkanker die Herceptin® krijgen in monotherapie, zonder andere 
parenterale antitumorale therapie.
Zowel in de adjuvante als in de gemetastaseerde setting.
Reeds opgestart met subcutaan Herceptin® in het ziekenhuis en geen belangrijke allergische reacties 
ontwikkeld na eerste toedieningen.
(Mogelijke) aanwezigheid van een naaste in de 2 uur volgend op de toediening van Herceptin®
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Wie komt niet in aanmerking voor thuishospitalisatie Herceptin® ?
Gedocumenteerde compliantie-problematiek in de voorgeschiedenis
Deelname aan klinische studie mbt huidig mammacarcinoom
Voorgeschiedenis van allergische reacties of infusiereacties op Herceptin® SC
Chronische luchtwegproblematiek waardoor dyspnoe en potentiële cardiale contributie moeilijk 
evalueerbaar
Hartfalen in voorgeschiedenis
Zwangerschap
Chronische infectie met hepatitis B, hepatitis C of HIV
Patiënten met ernstige mentale beperkingen zonder een ondersteunend netwerk (familie- mantelzorg – 
aanwezige zorgverleners)
Contra-indicatie voor thuishospitalisatie volgens de huisarts

Nevenwerkingen

* (optreden: vaak, regelmatig, zelden)

Acuut
Allergische reacties tijdens eerste toediening (lichte koorts, rillingen, huidrash) waarvoor Zyrtec®

Cardiovasculair: cardiomyopathie (vooral wanneer trastuzumab samen met anthracyclines wordt 
toegediend, vermoedelijk slechts gering risico in combinatie met andere cytostatica), tachycardie, 
aritmie, vasodilatatie en hypotensie
Gastro-intestinaal: diarree, buikpijn
Pulmonaal: ademhalingsproblemen
Andere: vermoeidheid, griepachtige verschijnselen
Bij de subcutane toediening van traztuzumab: mogelijks overgevoeligheid ter hoogte van de 
injectieplaats (erytheem, pruritis, oedeem, uitslag)

Co-medicatie en supportieve zorg

Cardiale opvolging bij gebruik trastuzumab bij borstkankerpatienten
Cardiale functie wordt bij voorkeur opgevolgd door middel van echocardiografie. Indien niet beschikbaar 
kan ook een nucleaire ejectiefractiebepaling gevraagd worden.
Beleid(op basis van de ESMO guideline: Ann Oncol 23 (suppl 7) vii155-66, 2012) heeft als basis dat therapie 
gerelateerd corfalen tijdig moet ontdekt worden omdat vroege interventie (stopzetten/onderbreken van 
cardiotoxische medicatie, en opstarten van ondersteunende medicatie zoals ACE-inhibitoren en 
betablokkers) evolutie naar uitgesproken corfalen kan voorkomen.

Baseline:
Echocardiografie: indien ejectiefractie <50% is er contra-indicatie voor het starten van trastuzumab
ECG
Tijdens behandeling:

Elke 3-4 cycli, ook de laatste keer wanneer de therapie nadien gestopt wordt echocardiografie
adjuvant: bij start trastuzumab, na 3, 6, 9 en 12 md
gemetastaseerd: frequentie kan afgebouwd worden indien goede tumorcontrole en 
afwezigheid van klachten of cardiale problemen.
Stop trastuzumab indien ejectiefractie <50% wordt of symptomen van hartfalen optreden. 
Start ACE-inhibitor en betablokker, en herhaal ejectiefractie na 3 weken (zie bijsluiter 
traztuzumab voor verdere richtlijn ivm herstarten van traztuzumab; ook afhankelijk van de te 
verwachten benefit, bvb adjuvant zijn er ook data dat 9w trastuzumab volstaat).
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indien de patiënt reeds anthracyclines kreeg (bvb EC), overweeg dan om Carvedilol® 12,5 mg of 
Lisinopril® 10 mg (2 x 5mg) te geven tijdens de toediening van traztuzumab. Hierdoor verkleint de 
kans op hartfalen

Andere verpleegkundige aandachtspunten

Verpleegkundig assessment vóór elke toediening
In functie van cardiotoxiciteit:

Lichaamsgewicht
Vullingstoestand van de patiënt, vochtopstapeling, oedeem onderste ledematen
Vitale parameters (bloeddruk, pols, temperatuur)
Symptomen zoals; toenemende vermoeidheid, kortademigheid in rust of bij inspanning

Contra-indicaties voor toediening
Stijging lichaamsgewicht van 3 kg / 3 weken of 5 kg / 6 weken
Lichaamstemperatuur > 38°C , koude rillingen, zich ziek voelen
Bloeddruk bij herhaling < 100/60 mmHg of > 170/100 mmHg
Hartslag > 100 bpm in rust of onregelmatig hartritme, tenzij chronisch gekend probleem
Graad 3 kortademigheid of toename kortademigheid
Bij twijfel: bespreek met een arts. In geval van thuistoediening: neem contact op met de behandelend arts 
van het multidisciplinair borstcentrum via de wachtdienst, zie contactgegevens onderaan het document

Bereiding van trastuzumab voor SC toediening
Trastuzumab is te bereiden als een potentieel toxische stof, met gesloten systemen.
De volledige richtlijn over de bereiding van potentieel toxische stoffen kan je vinden via deze link (intern 
voor UZ Leuven) of via https://www.nexuzhealth.be/sites/default/files/cyztra/18991.pdf (voor externe 
zorgverleners).

Toediening trastuzumab SC
Enkel SC formulering gebruiken (flacon met lichtblauwe band, 600mg/5ml voor subcutaan gebruik)
In de koelkast bewaren, maar op kamertemperatuur laten komen alvorens toe te dienen (buiten de koelkast 
houdbaar gedurende 6u)
Injectieplaats: dij, afwisselend linker en rechter dij gebruiken, injectieplaats afwisselen (<2.5cm verwijderd 
van vorige injectiesite)
Niet injecteren waar de huid rood, opgezet, gevoelig of hard is
Huidplooi maken en in hoek van 30° injecteren
Injecteer gedurende 2 tot 5 minuten of aan een snelheid van 2ml/min
Laat na injectie de naald nog gedurende 10 sec ter plaatse

Toediening trastuzumab IV
IV formulering heeft rode dop en rode band
Op te lossen in NaCl 0.9% (zie bijgevoegd schema voor oplossing), NOOIT glucose 5% gebruiken!
Zie verder bij aanvullende info

https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/display/public/muzlidoc/Bereiding+van+potentieel+toxische+stoffen+voor+subcutane+toediening
https://www.nexuzhealth.be/sites/default/files/cyztra/22210.pdf
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Opvolging  en nazorg

Observatie ikv allergische reactie:
Na subcutane toediening Herceptin®:

na 1ste toediening: 30 minuten 
na volgende toedieningen: 15 minuten

Na intraveneuze toediening Trazimera®:
na de 1ste toediening 6 uur 
indien reactie tijdens de 1ste toediening : na de 2de toediening: 2 uur 
indien geen reactie na de 1ste toediening: 30 minuten

1ste toediening:
Controle van vitale parameters: bij het begin van de infusie (basis)of subcutane toediening en 
gedurende de observatietijd (30 min of 6 uur).
Observatie van tekens die kunnen wijzen op een allergische reactie: koorts, rillingen, huidrash, 
dyspnoe. Infusie stop zetten zo intraveneuze toediening van traztuzumab, KVO (keep vein open) en 
verwittig de behandelende arts. Mogelijk dienen corticosteroïden en / of anti-histaminica te worden 
toegediend.

Vanaf de 2 de toediening
Controle van vitale parameters voor de toediening
Bij milde reactie ( beperkte huidtoxiciteit, diarree... kan uzelf een symptomatische behandeling 
instellen.
Bij twijfel, neem dan contact op met de behandelend arts
Bij matige tot ernstige reactie (acute of progressieve kortademigheid, nieuw of toenemend oedeem) 
neemt contact op met de behandelend arts ( zie contactgegevens onderaan)

 Andere medische aandachtspunten

Interactie met andere celremmende behandelingen
Chemotherapie:

Bij concomitant gebruik van chemotherapie (vooral taxanen) en trastuzumab is er mogelijks een 
synergetisch effect op tumorsuppressie
In combinatie met paclitaxel (Taxol®) dient er indien mogelijk bij de eerste toediening een paar uur tijd te 
zijn tussen beide producten. Beide producten kunnen vooral bij de 1ste toediening allergische reacties 
veroorzaken. Later treedt er meestal gewenning op. Voor de volgende toediening mogen beide producten 
na mekaar worden gegeven, maar dient trastuzumab eerst te worden gegeven.

Radiotherapie:
In principe wordt trastuzumab niet samen met radiotherapie gegeven wanneer het hart in het 
bestralingsveld ligt, maar meerdere studies tonen geen cardiale problemen wanneer trastuzumab 
gecombineerd wordt met bestraling.

Herevaluatie
Afhankelijk van de klinische situatie
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Dosisreductie
De behandeling dient gestopt te worden indien het product niet verdragen wordt wat zich uit door:

recuperatie van meer dan 5 weken van de niet-hematologische toxische effecten graad 3 of 4
het opnieuw optreden van ernstige ongewenste effecten bij het opnieuw toedienen van trastuzumab
het optreden van een hartdecompensatie of van cardiale symptomen
een vermindering van de linker ventrikel ejectiefractie tov de oorspronkelijke LVEF vastgesteld tijdens 
trimesteriële controles van de LVEF tijdens de behandeling, op basis van volgende criteria:

Waarde van de LVEF 
tijdens trastuzumab 
behandeling

Absolute daling van 
de LVEF tov de 
oorspronkelijke LVEF: 
<10%

Absolute daling van 
de LVEF tov de 
oorspronkelijke LVEF: 
10-15%

Absolute daling van 
de LVEF tov de 
oorspronkelijke LVEF: 
>15%

LVEF> 50% Voortzetting Voortzetting Stopzetting

45% < LVEF < 50% Voortzetting Stopzetting Stopzetting

LVEF < 44% Stopzetting Stopzetting Stopzetting

De LVEF wordt opgevolgd dmv echocardiografie of MUGA, om de 3 maanden tijdens de behandeling. Na de 
behandeling wordt LVEF bepaald in functie van de kliniek. Bij optreden van cardiale dysfunctie zal een meer 
nauwkeurige opvolging bij de patiënte worden ingesteld met herstart van Trastuzumab zo dit cardiaal mogelijk 
wordt.

Contra-indicatie
Zie verpleegkundige aandachtspunten

Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta
Geen specifieke maatregelen bij traztuzumab monotherapie. Wel voor de chemotherapie bij gecombineerde 
therapie.

Aanvullende info

Gemiste doses
Bij een gemiste dosis:

Indien > 1 week tov vorige toediening: opnieuw oplaaddosis IV
Indien ≤ 1 week: behandeling verder zetten aan vervolgdosis IV
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Timing van (neo-) adjuvante trastuzumab t.o.v. chemotherapie en 
radiotherapie

In principe wordt trastuzumab concomitant gegeven met paclitaxel of docetaxel en in aansluiting verder 
tijdens de radiotherapie en erna tot een totaal van 18 cycli om de 3 weken.
Soms ook met pertuzumab gegeven

Oplossen van trastuzumab IV
Voor de bereiding van potentieel toxische stoffen (PTS), waaronder trastuzumab (Herceptin®): Zie hiervoor: 
http://wiki/x/Z4V5B

Flacon Trazimera® IV bevat 150mg (gelyofiliseerd poeder)
Injecteer langzaam 7,2 ml steriel water voor injectie (niet meegeleverd) in de flacon Trazimera® IV. Het 
gebruik van andere oplosmiddelen dient vermeden te worden.
Dit resulteert in een oplossing van 21 mg/ml trastuzumab IV.
Draai de injectieflacon zachtjes rond om het oplossen te bevorderen. NIET SCHUDDEN!
Lichte schuimvorming bij het oplossen is niet ongewoon. Laat de injectieflacon gedurende ongeveer 
5 minuten onaangeroerd staan. Het opgeloste Trastuzumab IV resulteert in een kleurloze tot lichtgele 
heldere oplossing en dient volstrekt vrij te zijn van zichtbare partikels.

Bepaal de dosis in mg trastuzumab / kg lichaamsgewicht (dit is enkel voor de IV toediening):
oplaaddosering van 4 mg of 8 mg /kg 
wekelijkse of driewekelijkse vervolgdosering van 2 mg of 6 mg /kg
Bepaal het benodigde volume van de oplossing:

Hoeveel ml trastuzumab IV optrekken? Zie onderstaand schema
Indien meer dan 1 flacon (meer dan 7.2 ml) nodig is: Voor een hoeveelheid van 10% of minder 
van de totale dosis moet geen tweede (dure) flacon gebruikt worden!
Opgetrokken oplossing moet verdund worden in 250 ml NaCl 0.9%

Hoeveel ml Trazimera®  IV optrekken?  voor enkele dosis van 2mg/kg

 Aantal ml = lichaamsgewicht (kg) x dosis (2mg/kg)   
                                           21
Voor dosis van 4mg/kg dit resultaat vermenigvuldigen met 2
Voor dosis van 6mg/kg dit resultaat vermenigvuldigen met 3 enzovoort 
             

Standaard hoeveelheid oplossing op te trekken voor enkele dosis (=2mg/kg), weergegeven per kg 
lichaamsgewicht:

50 kg 4,7 ml 61 kg 5,8 ml 71 kg 6,7 ml 81 kg 7,7 ml 91 kg 8,7 ml

51 kg 4,8 ml 62 kg 5,9 ml 72 kg 6,8 ml 82 kg 7,8 ml 92 kg 8,8 ml

52 kg 4,9 ml 63 kg 6 ml 73 kg 6,9 ml 83 kg 7,9 ml 93 kg 8,9 ml

http://wiki/x/Z4V5B
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53 kg 5 ml 64 kg 6 ml 74 kg 7 ml 84 kg 8 ml 94 kg 9 ml

54 kg 5,1 ml 65 kg 6,1 ml 75 kg 7,1 ml 85 kg 8,1 ml 95 kg 9 ml

55 kg 5,2 ml 66 kg 6,2 ml 76 kg 7,2 ml 86 kg 8,2 ml 96 kg 9,1 ml

56 kg 5,3 ml 67 kg 6,3 ml 77 kg 7,3 ml 87 kg 8,3 ml 97 kg 9,2 ml

57 kg 5,4 ml 68 kg 6,4 ml 78 kg 7,4 ml 88 kg 8,4 ml 98 kg 9,3 ml

58 kg 5,5 ml 69 kg 6,5 ml 79 kg 7,5 ml 89 kg 8,5 ml 99 kg 9,3 ml

59 kg 5,6 ml 70 kg 6,6 ml 80 kg 7,6 ml 90 kg 8,6 ml 100 kg

Contactgegevens voor de eerstelijns 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 in geval van 
thuistoediening
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.

INSTRUMENTEN VOOR PATIËNTENEDUCATIE
Je therapie: traztuzumab
Brochure: Thuiszorg ikv je oncologische behandeling
Chemotherapie: dagboek nevenwerkingen (21 dagen)

Disclaimer(s)
Algemene disclaimer UZ Leuven procedures

https://www.ehealth.fgov.be/nl/myehealth/
https://assets.uzleuven.be/files/2021-08/701416_v082021_thuiszorg_onco_def.pdf
https://www.uzleuven.be/sites/default/files/brochures/chemotherapie_dagboek_symptoomlast.pdf
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/display/muzlidoc/Algemene+disclaimer+UZ+Leuven+procedures
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