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Informatieblad in het kader van antikankertherapie

Omschrijving
De therapie kan inwerken op het slijmvlies van de maag en de darmen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat je last 
krijgt van diarree. Je zal vaker stoelgang hebben die vloeibaarder is dan gewoonlijk.

Er kunnen ook andere oorzaken zijn voor je diarree, zoals darminfecties en stress.

Bij aanhoudende diarree kan je uitdrogingsverschijnselen vertonen. In dat geval ervaar je meestal de volgende 
symptomen: een gevoel hebben van dorst, een droge mond, een droge tong, een droge en gerimpelde huid en/of 
verminderde en donkere, troebele urine.

Diarree ten gevolge van de therapie is van voorbijgaande aard.

Wat kan je zelf doen?
• Neem nooit geneesmiddelen tegen diarree zonder je dokter te raadplegen.
• Controleer hoe vaak je stoelgang hebt en welke samenstelling je stoelgang heeft.
• Na iedere ontlasting, maak je huid voorzichtig schoon met een zacht toiletpapier. Was al deppend met een niet 

geparfumeerde en pH neutrale zeep.
• Spoel overvloedig met lauw water.
• Vermijd geparfumeerde doekjes. Deze kunnen irriterend zijn. Zinkoxidezalf kan wel helpen om je huid te 

beschermen. 

Voedingsadvies
• Drink minstens 1,5 tot 2 liter vocht per dag. Men kan kiezen voor sportdranken zoals Aquarius, AA drank ... 

. Bouillon, appelsap, druivensap, tomatensap, wortelsap, bessensap en lichte thee zijn goede alternatieven. 
Vermijd wel best koffie, zwarte thee, alcohol en koolzuurhoudende dranken (tenzij je het gas laat ontsnappen).

• Het kan helpen om bij het drinken licht verteerbaar vast voedsel te eten zodat het vocht gebonden wordt in de 
darmen.

• Vermijd te koude of te warme dranken.
• Vermijd grove voedingsvezels zoals volkoren producten en rauwkost.
• Beperk grote hoeveelheden, vetrijke gerechten en sterk gekruide gerechten. Stoelgang kan zachter worden 

door kauwgom, peperkoek, kiwi, pruimen, rabarber, gasvormende voedingsmiddelen, champignons, eieren, 
koolsoorten (broccoli en bloemkool zijn wel toegelaten), prei, paprika, peulvruchten, ajuin, bonen, selder en vers, 
gedroogd en gekonfijt fruit. Probeer deze eventueel te vervangen door andere voedingsmiddelen.

• Stoelgang kan vaster worden door appelmoes, geraspte appel, bananen, rijpe geschilde peren, perziken en 
abrikozen.
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Waar kan je terecht?
• Voor tips en adviezen over voeding kan je contact opnemen met de diëtiste. Zij is rechtstreeks te bereiken via, tel. 

012 39 66 19.
• Neem contact op met je (huis)arts of verpleegkundige als je last hebt van één of meer van de volgende 

symptomen: 

    - langer dan 24 uur diarree met meer dan 10 stoelgangen per dag.
    - vloeibare (waterige) of slijmerige diarree.
    - pijnlijk, branderig gevoel aan de anus.
    - bloed in je stoelgang of zwart gekleurde stoelgang.

• Verpleegkundig team DE2, tel. 012 39 72 63 of 012 39 72 86 na 16.00 uur
• Verpleegkundig team E2 Dagziekenhuis, tel. 012 39 63 60
• Je kan ook je oncocoach contacteren op het nummer 012 39 66 24


