
Veilig omgaan met chemotherapie thuis
Informatieblad bij antikankertherapie

Omschrijving
Chemoproducten of “cytostatica” werken actief in op de celdeling van ons lichaam. Het chemoproduct dat in je 
geneesmiddel zit, bevindt zich na de inname ook in je bloed, urine, stoelgang en eventueel braaksel. Vanaf het 
moment van toediening tot ongeveer de zevende dag erna, zijn er sporen van het chemoproduct terug te vinden in 
jouw lichaamseigen stoffen zoals hierboven vernoemd. Het is daarom belangrijk dat je onderstaande praktische tips 
tijdens deze periode goed opvolgt:

• Indien je thuis chemotherapie krijgt via inspuitingen of infuus, vermijd dan steeds rechtstreeks contact met het 
chemoproduct. Indien je thuis chemotherapie oraal in pilvorm neemt, raak het chemoproduct niet aan met je 
blote handen.

• Plaats het geneesmiddel rechtstreeks vanuit de verpakking in je mond of gebruik wegwerphandschoenen.
• Het geneesmiddel mag niet geplet of gedeeld worden tenzij expliciet aangegeven in de bijsluiter.
• Drink steeds voldoende water bij inname van het geneesmiddel.
• Voor bestek, serviesgoed of kleren die in aanraking zijn gekomen met je speeksel of zweet, moet je geen 

specifieke voorzorgen te nemen.

Wat kan je zelf doen?
• Vermijd rechtstreeks contact met je urine, stoelgang, wondvocht of eventueel braaksel. Gebruik 

wegwerphandschoenen waar nodig.
• Indien mogelijk, reserveer één wc uitsluitend voor jezelf, zeker tot 7 dagen na de chemotoediening. Dit is veiliger 

voor je huisgenoten.
• Plas steeds zittend om spatten te vermijden.
• Spoel de wc steeds tweemaal met gesloten deksel en was je handen na elk wc-bezoek.
• Reinig dagelijks je wc met een alkalische zeep (zoals de meeste huishoudelijke schoonmaakproducten) en 

wegwerphandschoenen.
• Indien je een bedpan, urinaal of wc-stoel gebruikt, ledig dit dan dadelijk na gebruik, spoel overvloedig met water 

en reinig met een alkalische zeep. Kijk uit voor spatten.
• Mocht je overgeven, gebruik dan steeds wegwerphandschoenen om dit op te kuisen. Je kan wegwerpzakdoekjes 

of keukenrol gebruiken en dit weggooien in een goed afgesloten plastic zak.
• Wanneer het chemoproduct of het lichaamsvocht op de vloer terecht gekomen is, ruim je dit best zo spoedig 

mogelijk op met wegwerphandschoenen. Dep alles eerst op en dweil de vloer tot driemaal met water en zeep.
• Incontinentiemateriaal doe je ook best in een goed afgesloten plastic zak.
• Indien er kleren of linnen in contact geweest zijn met lichaamsvocht, spoel de kleren of het linnen in de 

wasmachine met een koud spoelprogramma. Hierna was je alles nogmaals met een gewoon wasprogramma. Als 
je niet onmiddellijk kan wassen, stop de kleren en linnen dan in een dubbele plastic zak in afwachting.

• Doe het afval dat in contact kwam met het chemoproduct of uitscheidingsproducten in een goed afgesloten 
dubbele vuilniszak en zet deze bij het huisvuil.
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Waar kan je terecht?
Bij vragen of onduidelijkheden kan je steeds je behandelende arts, verpleegkundige of oncocoach contacteren.
• Verpleegkundig team DE2, tel.  012 39 72 63 of 12 39 72 86 na 16.00 uur.
• Verpleegkundig team E2 Dagziekenhuis, tel. 012 39 63 60.
• Oncocoach, tel. 012 39 66 24.


