
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Taxol



In samenspraak met uw arts werd beslist om met 
chemotherapie te starten. Deze therapie wordt 
volledig via de poortcatheter gegeven.
De toediening gebeurt wekelijks of driewekelijks op 
voorwaarde dat uw bloedwaardes goed zijn.

WERKING

De therapie bestaat uit één celdodend middel of 
cystostaticum met de naam Paclitaxel en als merknaam 
Taxol.

Daarnaast kunnen er nog andere geneesmiddelen 
voorgeschreven worden, deze dienen ter 
ondersteuning van uw behandeling, bijvoorbeeld om 
de bijwerkingen te beperken.



TOEDIENING

Wekelijkse toediening

Een cyclus omvat één week of 7 dagen en betekent 
een opname voor de therapie zelf. Dag 1 is altijd het 
begin van de cyclus, de volgende cyclus start dus altijd 
1 week na de vorige.

Een cyclus start enkel wanneer uw bloeduitslagen en 
algemene conditie in orde zijn.

Driewekelijkse toediening

Een cyclus omvat drie weken of 21 dagen en betekent 
een opname voor de therapie zelf. Dag 1 is altijd de 
eerste dag van een nieuwe cyclus en die duurt dus drie 
weken.

Een cyclus start enkel wanneer uw bloeduitslagen en 
algemene conditie in orde zijn.



HET VERLOOP VAN DE DAG

• De ochtend voor aankomst in het ziekenhuis neemt 
u thuis uw voorbereidende medicatie in 
(deze is u door uw arts of door verpleegkundige op 
de afdeling meegegeven)

• Op de afdeling wordt uw poort aangeprikt en wordt 
er ook een bloedname gedaan

• Van uw verpleegkundige krijgt u nog een tablet 
Zyrtec en via uw infuus nog 1 ampul Zantac 
 (beide om nevenwerkingen te beperken)

• De chemotherapie wordt toegediend gedurende 
één uur

• Na toediening krijgt u nog extra spoeling  
(ongeveer 10 min, tenzij dokters anders vermeld)

• Uw poort krijgt nog een slot
• Voor vertrek wordt nog een afspraak gemaakt voor 

uw volgende opname.



BIJWERKINGEN

De arts of verpleegkundige zal de mogelijke 
bijwerkingen met u bespreken.

• Tijdelijke onderdrukking van het beenmerg 
met verminderde bloedaanmaak (enkel bij 
driewekelijkse toediening)

• Haarverlies
• Vermoeidheid
• Verandering in smaak
• Ontsteking van het mondslijmvlies, blaasjes en pijn 

in de mond
• Diarree
• Spierpijn (dit is tijdelijk, een pijnstiller mag u altijd 

nemen)
• Tintelingen en voos gevoel in uw vingertoppen en 

tenen
• Af en toe een reactie op het product zelf, 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 nevenwerkingen te voorkomen



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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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 Dagziekenhuis
T. 012 39 63 59


