
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

EC Epirubicine en 
Cyclofosfamide



WERKING

De chemotherapie bestaat uit twee verschillende 
celremmende geneesmiddelen (cytostatica): 
Epirubicine en Cyclofosfamide.

Daarnaast kunnen er nog enkele andere 
geneesmiddelen voorgeschreven worden.

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

TOEDIENING

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

Eén cyclus duurt 2 weken (14 dagen) of 3 weken (21 
dagen) en omvat 1 dagopname voor chemotherapie.

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

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



Naam Dag Toedie-
ning1 2-4 14 21

Epirubicine
Farmarobucine®

* * * Infuus 20 
min

Cyclofosfamide
Endoxan®

* * * Infuus 30 
min

Ondersteunend
Dexamethasone 
4 mg
(thuis)

8u

18u

Wanneer u EC om de drie weken krijgt, zal uw arts u 
tijdens de eerste cyclus bijkomende bloedafname(s) 
voorschrijven in de periode tussen de 10 en 15 dagen.

Dit is nodig om uw bloedbeeld nauwkeurig op te 
volgen. Deze bloedafnames kunnen door uw huisarts 
gebeuren.

Uw arts kan beslissen om dit nog op andere momenten 
te herhalen.

Wanneer u EC om de twee weken krijgt, zal uw arts u 
bijkomend Neulasta® voorschrijven.

Een thuisverpleegkundige zal deze inspuiting op dag 2 
geven, 24 uur na het einde van de toediening van uw 
chemotherapie.

Het is belangrijk dat deze ondersteunende medicatie 
wordt gegeven omdat ze de aanmaak van de witte 
bloedcellen stimuleert.



BIJWERKINGEN

Uw arts zal de mogelijke bijwerkingen vooraf met 
u bespreken. Meld het zelf ook altijd wanneer u 
bepaalde bijwerkingen ervaart of hier vragen over 
heeft.

• Misselijkheid en braken.
• Tijdelijk minder of geen trek in eten.
• Tijdelijke smaakveranderingen.
• Ontstoken mondslijmvlies, blaasjes en pijn in de 

mond krijgen.  
Een goede mondverzorging is belangrijk.

• Geïrriteerd darmslijmvlies, met als gevolg diarree
• Haarverlies
• Epirubicine kan schadelijk zijn voor uw hart.  

Uw arts zal regelmatig een hartfunctie onderzoek 
laten uitvoeren.

• Roodverkleuring van urine en traanvocht is mogelijk 
door Epirubicine.  
Dit is volkomen onschuldig en verdwijnt spontaan.

• Vermoeidheid, ook na afloop van de totale 
behandeling kan dit tijdelijk aanhouden.



• Verhoogde vatbaarheid voor infecties en 
bloedarmoede.De aanmaak van bloedcellen in 
het beenmerg kan tijdelijk worden geremd. U 
kunt sneller blauwe plekken en/of een bloedneus 
krijgen.

• Seksualiteit, vruchtbaarheid en menstruatie: De 
mate waarop de therapie hierop invloed heeft, is 
afhankelijk van meerdere factoren.

• Cyclofosfamide kan klachten geven die lijken op een 
blaasontsteking.  
Het is aan te raden voldoende te drinken 
(1,5 tot 2 liter per dag) tijdens en na de 
chemotherapietoediening, zodat alle schadelijke 
stoffen kunnen worden uitgeplast.  
Sowieso krijgt u extra vocht toegediend via een 
infuus.
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CONTACT

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen 
hebben stel ze gerust aan de verpleegkundige of aan 
uw behandelend arts.

Dienst E2 Daghospitaal
Tel. 012 39 63 59


