
Invloed op de werking van het beenmerg
Informatieblad in het kader van antikankertherapie

Algemeen
Chemotherapie kan het beenmerg aantasten in die zin dat er minder aanmaak van de bloedcellen is. De bloedcellen 
bestaan uit rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes en deze zullen dus in aantal verminderen. Om 
de invloed van de therapie op je beenmerg na te gaan, wordt je bloed voor elke kuur gecontroleerd met een 
bloedafname. Indien je bloedcellen nog niet voldoende hersteld zijn, kan de arts de behandeling tijdelijk uitstellen.

Verminderd aantal rode bloedcellen

Omschrijving
Wanneer het aantal rode bloedcellen sterk gedaald is, kan men spreken van bloedarmoede. Het gevolg kan zijn dat 
je sneller moe en futloos bent. Symptomen die je daarnaast nog kan ervaren: bleekheid, duizeligheid, hoofdpijn, een 
snellere ademhaling en pols en hartkloppingen.

Bloedarmoede als gevolg van chemotherapie is tijdelijk van aard. De aanmaak herstelt zich spontaan, doch soms 
wordt er een bloedtransfusie toegediend.

Wat kan je zelf doen?
• Vermijd extra inspanningen.
• Je energie spreiden over de dag en korte rustpauzes inlassen.
• Vermijd plotse bewegingen bij duizeligheid. Bij het opstaan uit bed best even op de rand blijven zitten. Door een 

bloeddrukval zou je kunnen vallen.

Waar kan je terecht?
• Neem contact met je (huis)arts indien je vaak duizelig bent, bij kortademigheid of indien je pijn in de borstkas 

ervaart.

Verminderd aantal witte bloedcellen

Omschrijving
De aanmaak van witte bloedcellen kan verminderen ten gevolge van de chemotherapie, waardoor het aantal daalt 
en je minder weerstand hebt voor infecties. Vanaf zeven tot veertien dagen na de chemotherapie zijn de witte 
bloedcellen op hun laagst en is men het minst weerbaar tegen infecties. Bij een tijdige behandeling van deze infectie 
is er geen probleem.
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Het tekort aan witte bloedcellen als gevolg van chemotherapie is tijdelijk van aard. De aanmaak herstelt zich 
spontaan, toch worden er soms groeifactoren in de vorm van onderhuidse inspuiting toegediend.

Tekens die op een infectie kunnen wijzen:

• koorts                                       
• hoofdpijn                                 
• branderig gevoel bij het wateren (urineweginfectie)
• plaatselijke roodheid, zwelling, warmte huid
• koude rillingen
• keelpijn, hoest (luchtwegeninfectie)
• buikkrampen (darminfectie)
• vochtverlies uit ogen, oren

Wat kan je zelf doen?
• Infecties trachten te voorkomen.
• Best contact vermijden met mensen die ziek zijn.
• Vermijd het contact met dierlijke uitwerpselen.
• Zorg voor een optimale gezondheidstoestand.
• Goede lichaamshygiëne, handen wassen voor elke maaltijd en na gebruik toilet.
• Verzorg elke wonde met een goede ontsmetting bijvoorbeeld Isobetadine.
• Er wordt best geen rauw vlees of rauwe vis gegeten. Was fruit en groenten steeds grondig voor je ze eet.

Waar kan je terecht?
• Neem contact met je (huis)arts wanneer je tekens van infecties waarneemt.
• Indien je tweemaal meer dan 38°C koorts zou hebben of éénmaal meer dan 38.5°C, ga dan zonder aarzelen naar 

de dienst spoedgevallen.

Verminderd aantal bloedplaatjes

Omschrijving
Een vermindering van het aantal bloedplaatjes leidt soms tot een bloeding. Bloedplaatjes kunnen een bloeding 
stelpen of stoppen. Sommige mensen krijgen vlugger last van blauwe plekken, neusbloedingen of bloedend 
tandvlees. De menstruatie kan heviger zijn. Het tekort aan bloedplaatjes ten gevolge van chemotherapie is tijdelijk 
van aard.  De aanmaak herstelt zich spontaan, toch kan een transfusie van bloedplaatjes soms noodzakelijk zijn.

Wat kan je zelf doen?
Tracht alle vormen van bloedingen te voorkomen door steeds voorzichtig te zijn bij bepaalde handelingen zoals 
bijvoorbeeld:

• handschoenen dragen bij arbeid
• vermijd gebruik van scheermesjes
• zachte tandenborstel
• neus zacht snuiten
• geen medicatie zonder medeweten van de arts (bijvoorbeeld geen medicatie die het bloed verdunt zoals 

Aspirine)
• vermijd tandarts bezoek tenzij noodzakelijk. Laat je tandarts steeds weten dat je in behandeling bent.
• Gebruik geen tampons bij menstruatie
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Blijf rustig bij een bloeding en verzorg de wonde zoals gewoonlijk.

Waar kan je terecht?
Neem contact met je (huis)arts wanneer je:

• spontaan blauwe plekken krijgt.
• regelmatig een bloedneus hebt die moeilijk te stelpen is.
• aanhoudende hoofdpijn hebt.
• bloed braakt of bloed in urine of stoelgang voorkomt.

Bij een wonde die aanhoudend blijft bloeden (bijvoorbeeld een neusbloeding) kom je best zo snel mogelijk naar de 
dienst spoedgevallen.


