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CMF (Cyclophosfamide – Methotrexaat 
– 5 Fluorouracil)

De hiernavolgende chemotherapiebehandeling, zal u op één bepaalde dag 
van de week toegediend worden en dit om de drie weken.

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.

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.

Cyclophosfamide

Cyclophosfamide is een van de chemotherapie producten die u zal 
toegediend krijgen.
Het product is kleurloos en het infuuszakje loopt ongeveer over een half 
uur.
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 Het product kan de oorzaak zijn van de volgende nevenwerkingen:
• Mogelijk haaruitval. Volledige haaruitval is eerder zeldzaam. Het 

haar kan wel een beetje uitdunnen. In zeldzame gevallen treedt toch 
volledige haaruitval op.

• Prikkeling van de ogen alsof u zand in de ogen kreeg. Laat dit weten 
aan uw huisarts of behandelend arts. Oogdruppels kunnen dan worden 
voorgeschreven.

• Prikkeling van het neus- en mondslijmvlies tijdens de inloop van het 
product. Dit kan u melden aan de verpleegkundige, die het infuus iets 
trager zal laten lopen, waarna dit ongemak snel verdwijnt.

• Mogelijke verkleuring van uw huid en nagels.
• Lichte vorm van blaasprikkeling. Dit ongemak moet  u bij een 

volgend bezoek aan de arts zeker melden.
• Dalen van de witte bloedcellen. Dit is een nevenwerking die kan 

voorkomen bij deze behandeling en meestal rond de 10de-14de dag. 
U kunt hier zelf niets aan doen. Wel moeten we u aanraden om 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, ook ’ s nachts. Ook bij tekens 
van infectie (bv. hoesten, branderige urine…) moet u uw arts zo snel 
mogelijk verwittigen.

Methotrexaat

Methotrexaat is het tweede chemotherapieproduct uit deze behandeling.
Het product is geel van kleur en zal eveneens over ongeveer 10 minuten 
inlopen.

Gezien in dit schema de gebruikte dosis eerder laag is, geeft het product 
weinig of geen nevenwerkingen:
• Een ontsteking van uw mondslijmvlies kan eventueel optreden. 

We raden u aan een goede mondhygiëne toe te passen, en mocht u 
desondanks toch hiervan last krijgen, dan raden we u aan dit te melden 
aan uw arts, die u een mondspoelmiddel zal voorschrijven. Een goede 
mondhygiëne bestaat onder andere uit het meermaals poetsen van de 
tanden per dag en dit best met een zachte tandenborstel.
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5-Fluoro-Uracil

Dit product is het derde product uit deze behandeling.
Het product is kleurloos en het zal ongeveer 30 minuten inlopen.

Het medicament geeft weinig  bijwerkingen:
• lichte diarree of lossere stoelgang
• lichte huidverkleuring onder de vorm van bruine striemen ter hoogte 

van de bloedvaten langs waar het heeft gelopen.

Naspoelen                                                                                                                                   

Nadat alle medicatie werd toegediend, zal de verpleegkundige nog een 
laatste infuuszakje met fysiologisch water aanhangen, met de bedoeling u 
alle medicatie uit de infuusleiding eveneens toe te dienen. Op die manier 
zal u de voorgeschreven dosis volledig gekregen hebben.
                                                                                                                                           
Contact

Nog vragen? neem gerust contact op.
Zie contactinfo vooraan in uw mapje.


