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Halaven
De hierna volgende chemotherapiebehandeling wordt toegediend in het 
dagziekenhuis. Eén cyclus omvat 21 dagen. De eerste dosis chemotherapie 
wordt toegediend in het dagziekenhuis op dag 1, een tweede dosis wordt 1 
week later (=dag 8) toegediend. Dan volgt 1 week rust zonder behandeling.

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.

Litican

Dit is een middel om eventuele misselijkheid en/of braken zoveel mogelijk 
te beperken. Dit product wordt met een klein spuitje rechtstreeks in de 
leiding van het infuus toegediend kort voor en kort na de chemotherapie.

Na het beëindigen van uw behandeling, zal u van de verpleegkundige een 
aantal van deze tabletten meekrijgen naar huis. De tabletten kan u volgens 
noodzaak innemen (tot 6 per dag) met een beetje water.

Deze medicatie vereist een attest voor terugbetaling voor de medisch 
adviseur van het ziekenfonds, dit zal  via het ziekenhuis voor u worden 
geregeld.

Halaven                                                 

Na de Litican is Halaven het chemotherapie product dat u zal worden 
toegediend. Het product is opgelost in een infuus van 100 ml 
en loopt in over ongeveer 5 minuten.

Halaven veroorzaakt meestal weinig misselijkheid. Zo nodig 
kan u thuis Litican innemen tot 6/dag bij misselijkheid.



Borstkliniek: H
alaven

Mogelijke nevenwerkingen:
• Haaruitval bij ongeveer de helft van de patiënten.
• Laag aantal witte bloedcellen met een verhoogde kans op infecties.  U 

kan hier zelf niets voor doen. Wel moeten we u aanraden op te letten 
voor mogelijke infecties en/of koorts. Een laag aantal witte bloedcellen 
met koorts/infectie, kan op zeer korte tijd zeer ernstige infecties 
veroorzaken. Bij koorts en/of een infectie, moet u daarom steeds 
onmiddellijk uw arts te verwittigen en naar de spoed komen!!  Er 
wordt meestal bij de huisarts een tussentijdse bloedafname gepland in 
de rustweek (ongeveer 1 week na de laatste toediening).

• Buikkrampen en diarree kunnen eveneens voorkomen. U mag 
bij diarree steeds Imodium innemen (tot 6/dag). Als de diarree 
echter langer aanhoudt dan 24 uur of bij ernstige klachten, moet u 
onmiddellijk uw arts verwittigen. In sommige gevallen kan een opname 
noodzakelijk zijn om uitdroging door diarree te voorkomen.

• Constipatie:  (moeilijke en harde stoelgang). Neem hiervoor tijdig een 
laxatief zoals Movicolsiroop of Forlaxzakjes.

• Neuropathie: soms kunnen zinderingen of tintelingen ontstaan in de 
vingertoppen/voetzolen. Meld deze klacht steeds aan uw behandelend 
arts.

• Spier-en gewrichtspijn. Spierzwakte.
• Verandering van smaak.
• Afwijkingen in de leverwaarden van het bloed.
• Afwijkingen op elektrocardiogram van het hart (QT-verlenging). Vele 

andere medicatie kunnen ook invloed hebben op het hart. Start daarom 
nooit nieuwe medicatie op eigen initiatief, bespreek dit steeds met uw 
huisarts en behandelend arts.

• Vermoeidheid.
  
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.
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Contact

Nog vragen? Neem gerust contact op.
Zie onderstaande vooraan in uw mapje.


