
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Folfox



In samenspraak met uw arts werd beslist om 
chemotherapie met Folfox te starten.

WERKING

Dit is een combinatie van Oxaliplatin, 5FU en 
Levopholic.

Deze therapie wordt volledig via de poortkatheter 
toegediend en dit vindt plaats in het daghospitaal, 
waardoor overnachting niet nodig is.

TOEDIENING

Het schema geeft een overzicht van het verloop van 
één cyclus. Eén cyclus duurt 14 dagen. Dag 1 is altijd de 
eerste dag van een nieuwe cyclus.

De volgende cyclus start in principe 2 weken na dag 
1, als uw bloeduitslagen en algemene toestand dit 
toelaten.

Naam Dag
1 2 3 4

Toediening

Oxaliplatin
Eloxatine ®

* Infuus 2 uur

Levopholic
Elvorine ®

* Infuus 2 uur

5FU
Fluoro-Uracil ®

* Infuus 10 min.

5FU
Fluoro-Uracil ®

* Infuus 46 uur 
met infusor



U komt op dag 1 naar het ziekenhuis waar u Oxaliplatin 
en Levopholic (tegelijkertijd over 2uur) en 5FU (over 10 
min) krijgt.

De 5FU over 46 uur krijgt u via een Infusor pompje 
waarmee u naar huis kunt. Dit pompje werkt dan 
gedurende 46 uur.

Deze pomp kan afgekoppeld worden  door een 
thuisverpleegkundige.

De nodige spoelvloeistof krijgt u hiervoor mee.

Het heuptasje dient voor hergebruik meegebracht te 
worden bij uw volgende behandeling.
Voor de start van de chemotherapie wordt via infuus 
medicatie tegen misselijkheid en braken gegeven.

U krijgt Dexamethasone of Ondansetron mee naar huis 
om misselijkheid te voorkomen of te behandelen.

U krijgt ook corticoïden ter preventie van acute 
bijwerkingen.



MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Uw arts zal de mogelijke bijwerkingen vooraf met u 
bespreken. Meld het ook zelf wanneer u bijwerkingen 
ervaart.

• Misselijkheid en braken
• Diarree
• Vermoeidheid
• (tijdelijke) Spierpijn
• Tintelingen en een voos gevoel in handen en 

voeten: minder kracht,  
minder goed kunnen uitvoeren van fijne 
bewegingen

• Pijnlijke ontsteking van het mondslijmvlies
• veranderingen in smaak
• Een allergische reactie tijdens toediening in het 

ziekenhuis is mogelijk
• Tijdelijke onderdrukking van het beenmerg met 

verminderde bloedaanmaak
• Haarverdunning of haarverlies
• Hand-voet syndroom = droge, rode handen en 

voeten
• Gevoel van benauwdheid en lage bloeddruk,
• Koorts en/of rillingen
• Invloed op de seksualiteit, vruchtbaarheid en 

menstruatie.

De inname van corticoïden kan bijwerkingen 
veroorzaken, toch is het belangrijk dat u deze inneemt 
om andere bijwerkingen te voorkomen.



ENKELE TIPS

Sommige klachten zijn acuut en treden op in de eerste 
uren of dagen na de toediening van Oxaliplatin.

De symptomen verdwijnen meestal spontaan binnen 
een week maar keren vaak terug bij de volgende 
toediening.

Gevoelsstoornissen in de keel kunnen u een erg 
benauwd gevoel geven: door die ‘verdoofde’ keel lijkt 
het haast alsof u niet meer kan ademen of slikken. 
Deze klacht zal spontaan verdwijnen, maar is wel erg 
vervelend.

Omdat koude de klachten kan uitlokken of verergeren, 
kan u gedurende de eerste drie dagen na de toediening 
beter contact met koude vermijden.

• Vermijd om lang buiten te blijven als het koud is, 
draag handschoenen om uw handen te beschermen

• Vermijd koude lucht (bv. van airco, koelkast of 
diepvriezer)

• Was uw handen met lauw water
• Eet geen koude voeding (bijv. ijs) en drink geen 

koude dranken
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CONTACT

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? 
Bespreek dit dan gerust met uw arts of een 
verpleegkundige.

Dienst E2 Daghospitaal
Tel. 012 39 63 59
Tel. 012 39 63 60


