Adriamycine

Deze behandeling bestaande uit een bloedafname, een raadpleging bij
uw behandelende arts en de toediening van de medicatie, zal ongeveer
een halve dag duren. Het is ook raadzaam dat u zich, zeker voor de eerste
behandeling, laat begeleiden door een kennis.
Hierna krijgt u in volgorde een overzicht van de medicatie die u zal
worden toegediend, met hun eventuele mogelijke nevenwerkingen. Alle
medicatie wordt in afzonderlijke infuuszakjes klaargemaakt, en via een
infuusleiding in een bloedvat ingebracht.
Medicatie misselijkheid
U krijgt voor de start van de chemotherapie in het dagziekenhuis een
tablet Akynzeo en een capsule Dexamethasone tegen de misselijkheid.
Akynzeo kan constipatie veroorzaken waarvoor u zo nodig Movicolsiroop
of zakjes kan innemen.
Dexamethasone is cortisone; dit kan gedurende enkele dagen een gloeiing
in het gelaat geven.
U mag thuis nog extra Litican innemen tot 6 tabletten per dag zolang de
misselijkheid aanhoudt.
Adriamycine
Dit product, dat een rode kleur heeft, zal ongeveer over 15 minuten
inlopen.
Omdat deze chemotherapie sterk prikkelend is voor de aders, is steeds een
port-a-cath of poortcatheter noodzakelijk.
Deze behandeling wordt over het algemeen goed verdragen. Volgende
nevenwerkingen kunnen mogelijks worden verwacht:
• Rood gekleurde urine door de kleurstof van het product,
kort na de toediening.
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De behandeling wordt wekelijks gegeven en dit drie weken na elkaar. De
vierde week is telkens een rustweek zonder behandeling.
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• Haaruitval. Meestal treedt er een verdunning van het haar op naarmate
de behandeling vordert. Er kan gebruik gemaakt worden van een ijskap
ter preventie van haaruitval.
• Verandering nagels. De nagels kunnen brozer worden en iets van
kleur veranderen. U kan preventief de nagels kort vijlen en een goede,
vochtinbrengende crème of olie aanbrengen thv nagel en nagelriem.
Vermijd het gebruik van nagellak.
• Uitdrogen van huid en slijmvliezen. Voor droge huid best een goede
hydraterende bodylotion of badolie te gebruiken. Droge slijmvliezen
kunnen zich manifesteren als prikkelende ogen of (bloederige) korstjes
in de neus. Voor de ogen kunnen oogdruppeltjes onder de vorm van
kunsttranen gebruikt worden. Voor de droogte ter hoogte van de neus
kan met een oorstokje een klein beetje vaseline in de neusingang
gebracht worden of kan een neuszalf voorgeschreven worden. Vaginale
droogte kan optreden onder chemotherapie. Bespreek deze klachten
altijd met uw arts of verpleegkundig consulent.
• Daling van de witte bloedcellen: dit kan soms gebeuren in de loop
van de behandeling. Dit kan een reden zijn om de chemotherapie
met 1 week uit te stellen tot herstel van de bloedwaarden. U kan hier
zelf niets aan doen. Wel moeten we u aanraden op te letten voor
mogelijke infecties. Controleer daarom regelmatig uw koorts, en
bij een temperatuur van 38° C of hoger moet u uw arts hiervan
onmiddellijk verwittigen of naar de spoed komen.
• Mondslijmvliesontsteking. Deze nevenwerking kan soms
voorkomen tijdens uw behandeling. Een heel goede mondhygiëne
is zeker aan te raden (meermaals per dag de tanden poetsen, met
zachte tandenborstel). Ook het gebruik van sterk irriterende spijzen
zoals kruiden, mosterd… zijn beter te vermijden. Mocht u hiervan
toch last hebben, dan moet u dit zeker melden aan de arts, die u een
mondspoelmiddel zal voorschrijven.
• Vermoeidheid.
Contact
Nog vragen? Neem gerust contact op.
Zie contactinfo vooraan in uw mapje.
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