
Chemotherapie
Informatieblad bij antikankertherapie

Beste patiënt,

Je gaat starten of je bent gestart met een behandeling tegen kanker in ons ziekenhuis.

De komende periode willen wij, als oncologisch team, je bijstaan in dit behandelproces. Een aspect van deze 
begeleiding is het correct en voldoende informeren over jouw ziekte, therapie en mogelijke bijwerkingen. De arts(en) 
heeft samen met jou besloten dat je het best geholpen kan zijn met de toediening van chemotherapie.

Chemotherapie tast behalve de kankercellen ook de gezonde cellen aan. Vooral de snelgroeiende cellen zoals 
beenmerg en bloedcellen, haarcellen, slijmvlies van het maagdarmstelsel en de voortplantingsorganen zijn er 
gevoelig voor. Daarom kan je in bijlage informatiefiches terug vinden van de meest voorkomende bijwerkingen van je 
therapie.

Let wel, deze bijwerkingen verschillen van persoon tot persoon en zijn afhankelijk van de soort en de dosis van 
de therapie en de duur van deze behandeling. Ook je conditie en je lichaam zelf zijn belangrijke factoren hierin. 
Sommige mensen hebben er veel last van, anderen weinig. Wanneer de behandeling ten einde is, herstellen de 
gezonde cellen zich meestal. Echter bepaalde nevenwerkingen, zoals vermoeidheid, kunnen nog langer aanhouden. 
Als je weinig of geen bijwerkingen voelt, wil dit niet zeggen dat de therapie niet werkt.

Voor ons is het belangrijk dat je niet alleen op de hoogte bent van wat je zou kunnen voelen of ervaren maar ook 
dat wij jou tips of adviezen meegeven waarmee je thuis al aan de slag kan gaan. Zo beogen we steeds jouw comfort 
en kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren en laten we op deze manier niet toe dat een bijwerking je 
behandeling in negatieve zin zou kunnen beïnvloeden. Op deze informatiefiches staan, buiten de tips en adviezen, 
ook een aantal richtlijnen. Er wordt steeds vermeld wie je best kan contacteren en in welke situatie.

Het oncologisch team bestaat uit je behandelend arts, verpleegkundigen, oncocoach, diëtisten, psychologen en 
sociale werkers. Bij specifieke vragen en indien nodig, kan je steeds bij hen terecht.

Met zorgzame groet,

Het oncologisch team
az Vesalius


