
Patiënteninformatie

Taxotere® (Docetaxel)

WERKING
De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel, een cytostaticum, Docetaxel. Daarnaast kunnen er nog 
enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, 
bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

TOEDIENING
Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Zo’n cyclus duurt drie 
weken en bevat één dagopname voor chemotherapie.

Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe drie weken na dag 1, als de 
bloeduitslagen en uw algemene toestand dit toelaten.

Het is belangrijk dat u de ondersteunende medicatie, Medrol®, inneemt omdat deze de bijwerkingen van Taxotere® 
verminderen. De chemotherapie kan en mag enkel worden toegediend als u deze medicatie hebt ingenomen vóór de 
toediening, zoals voorgeschreven. Meld het aan uw arts of verpleegkundige als u de medicatie bent vergeten.

Neem één tablet Medrol® van 32 mg in
• de avond vóór de chemotherapietoediening, op dag -1
• de ochtend van de chemotherapietoediening, op dag 1
• 1 uur na de chemotherapietoediening, op dag 1
• de avond van de chemotherapietoediening, op dag 1

Voor de volgende dagen kan er een afbouwschema uitgewerkt worden indien nodig.

De inname van corticosteroïden, zoals Medrol® en Prednisolone, kan bijwerkingen veroorzaken. Toch is het belangrijk 
dat u deze medicatie inneemt zoals aangegeven of werd uitgelegd. Deze medicatie is immers belangrijk voor uw 
behandeling.

Ook het aanbrengen van Si nails is belangrijk ter bescherming van de nagels van zowel vingers als tenen. Breng de 
avond voor de chemo een eerste laag aan op al uw nagels. De dag van de chemo een tweede laag over de eerste.

Verwijder de nagellak de dag na de chemo met een remover zonder aceton en breng onmiddellijk een nieuwe eerste 
laag aan. De dag daarna weer een tweede laag, de volgende dag weer alles verwijderen en opnieuw een eerste laag 
aanbrengen. Dit blijft U doen tot ongeveer 6 weken na het beëindigen van de chemobehandeling.



2

BIJWERKINGEN
• De aanmaak van bloedcellen in het beenmerg kan tijdelijk worden geremd. Als gevolg daarvan kunt u vatbaar 

worden voor infecties en bloedarmoede krijgen. U kunt sneller blauwe plekken en/of een bloedneus krijgen
• Waarschijnlijk zal u uw haar verliezen. Mogelijk wordt uw haar enkel dunner. Met een ijskap proberen we dit te 

verminderen
• Deze therapie kan vermoeidheid veroorzaken. Ook na afloop van de totale behandeling kunnen deze klachten 

tijdelijk aanhouden
• Uw smaak kan tijdelijk veranderen
• Door de chemotherapie kan het zijn dat u tijdelijk minder of geen zin hebt in eten. Door het gebruik van Medrol® 

kan uw eetlust dan weer tijdelijk groter worden
• Het slijmvlies van de mond kan ontstoken raken. U kunt daardoor blaasjes en pijn in de mond krijgen. Een goede 

mondverzorging is belangrijk
• Het slijmvlies van de darm kan geïrriteerd raken. Daardoor kunt u diarree krijgen
• Deze therapie kan griepachtige verschijnselen veroorzaken. U kan hoofdpijn, koorts, spierpijn en pijnlijke 

gewrichten krijgen
• U kan tintelingen en een vreemd gevoel in uw vingertoppen en tenen krijgen
• De kleur van uw nagels kan veranderen, de nagels kunnen soms loslaten
• U kan last hebben van tranende en pijnlijke ogen met eventueel een wazig zicht en waterige neusloop
• U kunt vocht opstapelen. Uw gewicht kan hierdoor toenemen
• Het komt af en toe voor dat iemand allergisch reageert op Taxotere®. Een allergische reactie kenmerkt zich door 

het optreden van huiduitslag, een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Het is belangrijk 
dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk te melden aan de verpleegkundige of arts. Er kan dan vlug en adequaat 
worden gereageerd.  
Deze allergische reactie kan alleen optreden tijdens het inlopen van het product

• Deze therapie kan invloed hebben op de seksualiteit en vruchtbaarheid. De mate waarin is van vele factoren 
afhankelijk. Praat hierover met uw verpleegkundige en/of arts

CONTACT
Dienst E2 Daghospitaal, tel. 012 39 63 59


