
Oxaliplatin en neurotoxiciteit
Informatieblad bij antikankertherapie

Omschrijving
Deze chemotherapie kan een negatieve invloed hebben op je zenuwstelsel. De zenuwuiteinden in je vingers en in je 
tenen kunnen aangetast worden.
De mogelijke klachten verschillen naargelang de ernst van de aantasting.

Symptomen kunnen zijn:

• tintelingen en een voos gevoel in de vingers en tenen
• zenuwpijnen in tenen, voeten en/of vingers, handen
• verstoorde warmte- koude gewaarwording
• drukkende pijn in de voetzolen
• minder kracht, algemene spierzwakte.

Vaak treden deze klachten op na herhaalde toedieningen. Na afloop van de behandeling treedt er meestal een 
spontaan herstel op, al kan dit  herstel wel traag verlopen.

Wat kan je zelf doen?
Bij deze behandeling kunnen genoemde klachten voorkomen na blootstelling aan koude temperaturen.
Ook het nuttigen van koude dranken kan een onaangenaam gevoel geven in de keel. Je kan het gevoel hebben dat je 
moeilijk kan slikken.

Daarom volgende adviezen:

• vermijd koude lucht bv airco, wandelingen bij koud weer (doe een sjaal aan over je mond en neus, warme 
sokken)

• draag handschoenen wanneer je iets wilt nemen uit de koelkast of diepvriezer
• geen koude dranken of ijsjes, zeker de eerste dagen na de behandeling
• gebruik eventueel een bestek met plastic of kunststof handvaten wanneer een metalen bestek te koud aanvoelt
• was je handen met lauw, warm water.

Richtlijnen
Meld steeds zo spoedig mogelijk deze klachten aan arts en team. Zo kunnen wij proberen om een toename van deze 
klachten te vermijden.
Soms betekent dit dat de dosis verlaagd wordt om alzo de behandeling te kunnen verder zetten en je zo comfortabel 
mogelijk te houden.
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Contact
Bij vragen kan je steeds het verpleegkundig team of oncocoach contacteren.

• Verpleegkundig team E2 Dagziekenhuis, tel.012/39 63 60.
• Verpleegkundig team DE2, tel. 012/39 72 63 of 012/39 72 86 na 16h
• Oncocoach: 012/39 66 24 of 012/39 60 42


