
Dinutuximab  
thuis

Je kind krijgt immunotherapie met dinutuximab. Het eerste deel 
van elke kuur wordt in het Prinses Máxima Centrum toegediend, 
de rest van de kuur krijgt je kind thuis. De dinutuximab wordt 
langzaam toegediend om de bijwerkingen te beperken. Toch 
kunnen er soms bijwerkingen optreden.

Als je weet wat er kan gebeuren, ben je beter voorbereid en weet 
je wat je moet doen als je kind klachten heeft.



Cassettes
• De dinutuximab zit in cassettes. 

Deze worden na vijf dagen 
verwisseld. Dat gebeurt in het 
Prinses Máxima Centrum tegelijk 
met een polibezoek. 

• Als beide cassettes 
helemaal leeg zijn, sluit de 
thuiszorgverpleegkundige de 
lijn af met een zoutoplossing en 
heparine. 

• Als de infuuspomp een 
alarm geeft, bel je de thuis-
zorgverpleegkundige. Deze 
overlegt zo nodig met het  
Prinses Máxima Centrum. 

 
Als tijdens kantoortijden blijkt 
dat er een nieuwe cassette 
gemaakt moet worden, dan zorgt 
de apotheek van het Máxima 
dat deze bij jullie thuis wordt 
afgeleverd. 

• Is het avond of nacht, dan sluit 
de thuiszorgverpleegkundige 
de cassette af en krijg je de 
volgende dag een nieuwe 
cassette. 

• De thuis bezorgde 
cassette wordt door de 
thuiszorgverpleegkundige 
aangesloten.

De kuur

De thuiszorgverpleegkundige 
is getraind om de 
dinutuximab toe te dienen.

Bijwerkingen en medicijnen
Als jullie naar huis gaan, heeft je kind pijnstilling via een drankje, 
tablet en/of pleister. Het schema is als volgt.

Gabapentine

Dosering 
3x dd ____ mg Gedurende een half jaar, t/m de laatste kuur.

Gabapentine wordt daarna in een aantal dagen afgebouwd 

Morfine

Dosering 

Stopdatum 

Paracetamol

Dosering 

Stopdatum 

Eventuele andere pijnstilling

Dosering 

Stopdatum 
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Eventuele andere pijnstilling

Dosering 

Stopdatum 

Eventuele andere pijnstilling

Dosering 

Stopdatum 

Eventuele andere pijnstilling

Dosering 

Stopdatum 

Merk je dat je kind toch 
pijn heeft, ondanks 
de pijnstilling, neem 
dan contact op met de 
verpleegkundig specialist 
via 06-889 729 203, buiten 
kantooruren 088-972 72 72. 
De pijnstilling kan dan 
worden aangepast.

Allergische reacties
Je kind slikt tijdens elke kuur een medicijn om allergische  
reacties te voorkomen. Eenmaal thuis is de kans op een  
allergische reactie klein.

Als noodmedicatie krijg je de volgende medicijnen mee.

Levocetirizine

Dosering 
2x dd ____mg

Stopdatum 

Hydrocortison

Dosering 

Dosering

Dosering
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Vocht
Je kind moet thuis elke dag minstens 
_____ ml vocht binnen krijgen. Dit 
is inclusief het vocht via het infuus, 
sondevoeding en medicijnen.

Thuis hoef je je kind niet te wegen, 
behalve als je merkt dat het veel 
vocht vasthoudt. Dit zie je aan een 
boller gezicht en gezwollen handen 
en/of voeten.

Is je kind meer dan 10% in gewicht 
aangekomen sinds de opname, dat 
wil zeggen dat het zwaarder is dan 
_____ kg, neem dan contact met ons 
op om te overleggen.

Temperatuur meten
Je hoeft je kind alleen te 
temperaturen als je denkt dat 
het koorts heeft of als het warm 
aanvoelt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact opnemen
Neem contact op met het Prinses 
Máxima Centrum:
• als je kind pijn heeft, ondanks de 

pijnmedicijnen
• bij een allergische reactie
• bij aanhoudende (droge) hoest
• als je kind minder ziet
• als je kind koorts heeft (38.5 of 

hoger, of enkele uren 38)
• als je kind veel vocht vasthoudt
• als je ongerust bent
• als je vragen hebt of als iets  

niet duidelijk is

Contact
Tijdens kantooruren
Verpleegkundig specialist  
088-972 92 03,  
vs-solide@prinsesmaximacentrum.nl
Vraag naar Birgit Woudstra,  
Kim Kamphuis, Leonie Aleven of 
Krista Steketee.
 
Buiten kantooruren
Dienstdoende kinderoncoloog 
solide oncologie, te bereiken via het 
algemene nummer 088-972 72 72.
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