
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Therapie met 
Cisplatine



In samenspraak met uw arts werd besloten om met 
chemotherapie te starten. Deze therapie wordt 
volledig via de poortkatheter gegeven.

Deze toediening gebeurt wekelijks op voorwaarde dat 
uw bloedwaardes goed zijn.

SAMENSTELLING VAN UW THERAPIE

De therapie bestaat uit radiotherapie en een 
celdodend middel (cystostaticum) Cisplatine. 
Daarnaast kunnen er nog andere geneesmiddelen 
voorgeschreven worden ter ondersteuning van uw 
behandeling, bijvoorbeeld om nevenwerkingen te 
beperken.



VERLOOP VAN UW THERAPIE

Een cyclus duurt een week, de volgende start altijd een 
week na de vorige en ook indien de bloeduitslagen en 
uw algemene conditie ok zijn.

Meestal gaat u na uw therapie naar de bestraling. Het 
verloop van de dag is als volgt:

• op de afdeling wordt uw poort aangeprikt en wordt 
er bloed genomen

• indien uw labo uitslagen in orde zijn, krijgt u van uw 
verpleegkundige voorbereidende medicatie

• u krijgt ook extra spoelvloeistof om de nieren extra 
te doen werken, dit duurt ± 2 uur

• de toediening van cisplatine duurt ongeveer 3 uur
• daarna volgt een extra spoeling, deze neemt 

ongeveer 1 uur in beslag
• uw poort krijgt nog een slot en daarna mag u de 

afdeling verlaten

Voor vertrek wordt nog een afspraak gemaakt voor uw 
volgende opname.



RICHTLIJNEN BIJ RADIOTHERAPIE-CISPLATINE

• Tijdens de bestralingsbehandeling is het aan te 
raden voldoende te drinken (1.5 à 2 liter) om extra 
blaasprikkeling te vermijden.  
Bij blaasklachten kan de arts een urinestaal laten 
onderzoeken en wordt de therapie eventueel 
aangepast.

• Tijdens uw behandeling met chemotherapie krijgt u 
eveneens veel vocht toegediend.  
Dit is belangrijk voor uw nieren.

• Na de bestraling is het belangrijk vergroeiingen 
in de vagina te voorkomen. Zodra de slijmvliezen 
geheeld zijn, is het aanbevolen zo snel mogelijk 
seksueel contact te hebben of een staafje te 
gebruiken om vergroeiingen in de vagina te 
voorkomen. Spreek hierover met uw arts die 
verantwoordelijk is voor de bestraling, de 
seksuoloog of uw verpleegkundige, ook als u geen 
partner hebt.



MOGELIJKE BIJWERKINGEN

• Misselijkheid en braken
• Door de therapie kan het zijn dat u tijdelijk minder 

of geen trek hebt in eten
• Uw smaak kan tijdelijk veranderen
• 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

• U kunt last hebben van oorsuizingen en een 
verminderd gehoor

• U kunt tintelingen en een voos gevoel in uw 
vingertoppen en tenen krijgen

• Vermoeidheid die ook na de therapie nog kan 
aanhouden

• Deze therapie kan invloed hebben op de 
seksualiteit, vruchtbaarheid en menstruatie

Als u last heeft van bijwerkingen gelieve dit te melden 
aan de verpleegster of uw behandelend arts zodat we 
samen een oplossing kunnen vinden.



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 een verpleegkundige of aan 
uw behandelend arts.

Dienst E2 Daghospitaal
Tel. 012 39 63 59


