
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Therapie met  
Carbo-taxol



In samenspraak met uw arts werd besloten om te 
starten met de therapie Carbo-Taxol.

SAMENSTELLING VAN UW THERAPIE

De therapie bestaat uit twee verschillende 
celremmende geneesmiddelen (cytostatica): Paclitaxel 
en Carboplatine.

Daarnaast kunnen er nog enkele andere 
geneesmiddelen voorgeschreven worden.

Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, 
bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

VERLOOP VAN UW THERAPIE

De behandeling Taxol®-Carbo kan op verschillende 
manieren worden toegepast. Uw arts beslist welk 
schema van Taxol®-Carbo voor u van toepassing is.



TAXOL®-CARBO WEKELIJKS

Het volgende schema geeft een overzicht van het 
verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus 
duurt 1 week (7 dagen) en omvat 1 opname voor 
chemotherapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van een 
nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 1 
week na dag 1, als de bloeduitslagen en uw algemene 
toestand dit toelaten.



TAXOL®-CARBO DRIEWEKELIJKS

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het 
verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus 
duurt 3 weken (21 dagen) en omvat 1 opname voor 
chemotherapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van een 
nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 3 
weken na dag 1, als de bloeduitslagen en uw algemene 
toestand dit toelaten.

Het is belangrijk dat u de ondersteunende medicatie 
(namelijk Dexamethasone en Zyrtec®) inneemt 
omdat deze medicatie de bijwerkingen van Taxol® en 
Paraplatin® vermindert.

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.



MOGELIJKE BIJWERKINGEN

• tijdelijke onderdrukking van het beenmerg met 
verminderde bloedaanmaak

• verminderde eetlust
• haarverlies (bij het driewekelijkse schema), 

verdunning van de haren bij het wekelijkse schema
• misselijkheid en braken
• verandering van smaak
• tintelingen en voos gevoel in uw vingertoppen en 

tenen
• ontsteking van het mondslijmvlies, blaasjes en pijn 

in de mond
• diarree
• vermoeidheid
• griepachtige verschijnselen (hoofdpijn, spierpijn, 

pijnlijke gewrichten)
• invloed op de seksualiteit, vruchtbaarheid en 

menstruatie
• af en toe een allergische reactie (huiduitslag, 

benauwd gevoel, lage bloeddruk, koorts en/of 
rillingen).

De inname van corticoïden kan bijwerkingen 
veroorzaken. Toch het is belangrijk voor uw 
behandeling dat u deze medicatie inneemt.
Als u last heeft van bijwerkingen gelieve dit te melden 
aan de verpleegster of uw behandelend arts zodat u 
samen een oplossing kunt vinden.
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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 Daghospitaal
Tel. 012 39 63 59


