
Bo
rs

tk
lin

ie
k:

 C
ar

bo
pl

at
in

um
 T

ax
ol

Deze brochure is laatst aangepast op 22/10/2021   0520 6196-NL

Carboplatinum Taxol

De hiernavolgende gecombineerde chemotherapie- behandeling met 
Carboplatinum en Taxol zal u op één bepaalde dag iedere week worden 
toegediend.

Uw behandelend arts zal samen met u bespreken hoeveel behandelingen u 
dient te krijgen.
Deze therapie wordt bij bepaalde types borstkanker gecombineerd met 
Herceptin of de combinatie van Herceptin en Perjeta (zie aparte folder)

Deze behandeling bestaande uit een bloedafname, een consultatie 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 familie  / kennis.

Hierna krijgt u in volgorde een overzicht van de medicatie die u zal 
toegediend worden, met hun eventuele mogelijke nevenwerkingen. Alle 
medicatie wordt in afzonderlijke infuuszakjes klaargemaakt, en via een 
infuusleiding in een bloedvat ingebracht.

Misselijkheid

Chemotherapie kan de eerste dagen misselijkheid of een zware maag 
geven.
U krijgt voor de start van de baxters medicatie in pilvorm tegen de 
misselijkheid. U krijgt nog medicatie mee naar huis om thuis verder in te 
nemen.

De medicatie tegen de misselijkheid die u krijgt in het ziekenhuis onder 
de naam van Akynzeo kan constipatie (harde stoelgang) geven. U kan 
hiervoor zo nodig Movicol siroop innemen (1-3 zakjes per dag).
Chemotherapie kan ook smaakverandering geven.

U mag in principe alles eten en drinken. Het kan soms helpen 
om frequenter kleinere hoeveelheden te eten.
U kan altijd vragen dat de diëtiste langskomt op het 
dagziekenhuis.
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Carboplatinum

Carboplatinum is één van de chemotherapie producten die u zal 
toegediend krijgen. Carboplatinum is een kleurloos product dat in een 
infuuszakje van  500 ml opgelost wordt. Het zal u over ongeveer 30 
minuten worden toegediend.
Naast de klassieke nevenwerkingen zoals moeheid, eventueel 
misselijkheid, braken of verminderde eetlust, kan dit product 
verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken.
• Een laag aantal witte bloedcellen. U kan hier zelf niets voor doen. 

Wel moeten we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties. 
Controleer daarom dagelijks uw koorts, en bij een temperatuur van 
38°C of hoger, moet u de arts hiervan onmiddellijk op de hoogte 
brengen. Ook wanneer u een infectie heeft (met of zonder koorts) zoals 
een verkoudheid, blaasontsteking,.. moet u altijd zo snel mogelijk uw 
arts raadplegen.

• Soms kan er ook een stoornis optreden van uw nierfunctie. U 
kan hier zelf niets voor doen, maar uw arts zal voor elke nieuwe 
behandeling uw bloedwaarden hierop controleren. Sommige andere 
medicatie kunnen ook nierproblemen veroorzaken indien samen 
ingenomen met deze chemotherapie. Bespreek daarom iedere 
medicatie verandering met uw arts.

Taxol

Taxol is het andere chemotherapie product dat u zal worden toegediend. 
Het product is kleurloos en het wordt opgelost in een infuuszak van 250 
milliliter over 1 uur.

Taxol kan  allergische reacties veroorzaken. U zal op de dagkliniek 
kort voor de start van de baxter medicatie krijgen ter preventie van een 
allergische reactie op Taxol. U kan van deze medicatie een beetje slaperig 
zijn.  Bovendien zal u voor de eerste en de tweede toediening   de avond 
voor de chemotherapie 1 capsule Dexamethasone  moeten innemen thuis 
en dit met de bedoeling om de mogelijks allergische reactie te voorkomen. 
Als de behandeling goed verdragen wordt, dan zal u vanaf de derde 
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toediening geen Dexamethasone capsule meer moeten innemen de avond 
voordien. Uw arts en de verpleegkundige op de dagkliniek zullen u dit 
alles duidelijk uitleggen.

• Volledige haaruitval. Ter preventie van haaruitval kan een ijskap 
gedragen worden tijdens de behandeling.

• Een laag aantal witte bloedcellen. U kan hier zelf niets voor doen. 
Wel moeten we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties. 
Controleer daarom dagelijks uw koorts, en bij een temperatuur van 
38°C of hoger, moet u de arts hiervan onmiddellijk op de hoogte 
brengen. Ook wanneer u een infectie heeft (met of zonder koorts) zoals 
een verkoudheid, blaasontsteking,.. moet u altijd zo snel mogelijk Uw 
arts raadplegen.

• Prikkelingen of zinderingen ter hoogte van de vingertoppen en 
voetzolen. Indien dit zo is, gelieve dit dan steeds aan uw arts te 
vermelden. Meestal verbeteren deze klachten  na het stoppen van de 
behandeling.

• Spier-en gewrichtspijn:  meestal enkele dagen na de toediening. 
Hiervoor kan u  Dafalgan (paracetamol) innemen. Indien dit niet 
volstaat, neem dan contact op met uw huisarts of specialist voor een 
sterkere pijnstiller. Deze klachten verdwijnen over het algemeen na 
enkele dagen. U meldt deze nevenwerking ook best aan uw arts bij de 
volgende behandeling.

• Vermoeidheid.
• Allergische reactie. Kort na de opstart van Taxol kan u (zeldzaam) een 

allergische reactie doen. Krijgt u kort na de start van de baxter klachten 
zoals jeuk, roodheid in het gelaat, kortademigheid, druk op de borstkas, 
pijn in de rug,… verwittig dan onmiddellijk de verpleegkundige op 
de dagkliniek. Aangezien het grootste risico op allergische reacties 
bij de eerste twee kuren wordt gezien zal de verpleegkundige van de 
dagkliniek bij de start van toediening 1 en 2 minstens 5 minuten bij u in 
de kamer blijven.

• Nageltoxiciteit. Taxol kan de nagels brozer maken of wat van kleur 
doen veranderen. Gebruik zeker geen nagellak. Zorg dat de nagels 
steeds mooi kort geknipt zijn. De borstverpleegkundige kan u advies 
geven omtrent nagelverzorging.
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Naspoelen

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

Aarzel bij problemen niet om contact op te nemen met uw behandelend 
arts.


