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Uitkomst BeCet studie
Voor patiënten die met een EGFRI behandeld 
werden blijkt dat patiënten die hun huid 
profylactisch met Bepanthen insmeerden 
significant minder droge huid & brandend 
gevoel ervaren hebben dan patiënten die hun 
huid profylactisch met Cetomacrogol insmeerden

Uitkomst COMTT Studie
Voor patiënten die met een TKI of mTORI behandeld werden 
blijkt dat:
• patiënten met smaakveranderingen meer baat hebben bij 

mondspoelingen met zout water
• patiënten met een droge mond & brandend gevoel meer 

hebben baat bij Caphosol
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Aanbeveling
1. Vaar niet blind op vertrouwde paden, als jij je op een nieuw onderzoeksgebied begeeft.

2. Betrek bijwerkingen-experts bij onderzoek naar bijwerkingen - vanaf het ontwerp van het studieprotocol tot en 
met de analyses.

3. Geef jouw succes in kankermedicatie een boost door je in te schrijven voor onze gratis online masterclass 
“Boost cancermedication success by cultivating 7 success habits”.

Conclusies
• Het vragen naar de aanwezigheid en de ernst van de bijwerkingen en de impact ervan op KvL liepen door elkaar.

• Het is niet eenduidig wat de frase “ik heb last van” betekent. Sommige patiënten gaven aan dat zij ervan uitgingen 
dat wij wilden weten of zij een bepaalde huidreactie ervaren hebben. Andere patiënten gingen ervan uit dat 
hiermee de mate van invloed op KvL gevraagd werd. 

• Er werd binnen de gevalideerde meetinstrumenten niet op subtype niveau naar bijwerkingen gevraagd.

• Vragen zijn niet gesteld op kennisniveau van de patiënt, bijv. gebruik van medicatie of crème.

• De 5-punts CTCAE score die hulpverleners bijhielden, bleek niet gedetailleerd genoeg om het beloop van 
klachten weer te geven.

• Onbekendheid van gebruikte meetinstrumenten bij de zorgverleners waardoor deze niet correct en volledig 
werden ingevuld.

Boost cancer medication success
b y  c u l t i v a t i n g7Success habits


