
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Carboplatine en 
Gemcitabine



Deze folder geeft meer informatie over 
chemotherapie met Carboplatine en Gemcitabine.

WERKING

De therapie bestaat uit twee verschillende 
celremmende geneesmiddelen of cytostatica, 
Carboplatine en Gemcitabine.

Daarnaast kunnen er nog andere geneesmiddelen 
voorgeschreven worden.

Deze dienen ter ondersteuning van de behandeling, 
bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.



TOEDIENING

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het 
verloop van één cyclus van de therapie.

 Naam Dag
 1  2-7 8 9-21

Toediening

 Gemcitabine 
 Gemzar

 *  -  * -

 infuus 30 
minuten

 Carboplatine
 Paraplatin  *  - - -

 infuus 60 
minuten

Eén cyclus duurt drie weken of 21 dagen en 
omvat twee dagopnames voor chemotherapie.

Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus.

De volgende cyclus start in principe drie weken na dag 
1, als de bloeduitslagen en uw algemene toestand dit 
toelaten.

Op dag 1 en dag 8 is een dagopname voorzien. Een 
overnachting is dan niet nodig.

Het komt af en toe voor dat iemand allergisch reageert 
op Carboplatine. In dit geval kan een overnachting 
noodzakelijk zijn.



BIJWERKINGEN

De ernst van de symptomen verschilt van persoon tot 
persoon. Uw arts of verpleegkundige zal de mogelijke 
bijwerkingen met u bespreken.
 
Vaak voorkomende bijwerkingen

• Tijdelijke onderdrukking van het beenmerg met 
verminderde bloedaanmaak

• Vermoeidheid
• Misselijkheid en braken
• Diaree
• Constipatie

Minder voorkomende bijwerkingen

• smaakvermindering
• huidreactie
• tinteling in handen en voeten
• ontsteking van het mondslijmvlies
• haarverlies, dunner worden van het haar



CONTACT

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, 
stel ze gerust aan een verpleegkundige of aan uw 
behandelend arts.

Dienst E2 Daghospitaal
Tel. 012 39 63 59



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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