Navelbine

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.
Litican
Dit is een middel om eventuele misselijkheid en/of braken zoveel mogelijk
te beperken.
Na het beëindigen van uw behandeling, zal u van de verpleegkundige een
aantal tabletten van dit product meekrijgen naar huis. De tabletten kan u
volgens noodzaak innemen (tot 6 per dag).
Navelbine
Navelbine is een chemotherapieproduct dat u toegediend zal worden. Het
product is kleurloos, en werd opgelost in een infuuszakje van 50 ml. Het
zal u in 10 minuten toegediend worden.
Dit product is erg prikkelend voor de aders en voor de huid. Daarom zal er
steeds een port-a-cath of poortcatheter worden geplaatst.
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Borstkliniek: Navelbine

Deze chemotherapiebehandeling zal u op één bepaalde dag in de week
toegediend krijgen en dit 2 weken na elkaar, gevolgd door 1 week rust.
Soms wordt dit product ook volgens een ander tijdsschema toegediend.

Borstkliniek: Navelbine

Naast de klassieke nevenwerkingen zoals vermoeidheid, misselijkheid
en braken, kan dit product verantwoordelijk zijn voor een aantal minder
voorkomende ongemakken:
• Een daling van uw aantal witte bloedcellen: u kunt hier zelf
niets voor 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 de arts hiervan
onmiddellijk op de hoogte brengen. Ook bij tekens van infectie
(hoesten…) dient u onmiddellijk uw arts te verwittigen.
• Haaruitval: slechts in 4 procent van de behandelde patiënten wordt
haaruitval gezien. Deze kan tijdens de behandeling geleidelijk optreden.
Totale haaruitval komt echter nooit voor.
• Obstipatie (verharde stoelgang). U mag een laxativa zoals Movicol
siroop of Forlax 1 tot 3 zakjes per dag innemen.
• Tintelingen in de vingertoppen.
Contact
Nog vragen? Neem gerust contact op.
Zie contactgegevens vooraan in uw mapje.

