Taxol wekelijks
Bij deze therapie wordt Taxol wekelijks toegediend in het dagziekenhuis.
De behandeling duurt 12 weken. Afhankelijk van het behandelingsschema
wordt er soms een rustweek ingepland.

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 familie of 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 medicijn dat wordt gebruikt tegen de misselijkheid.
U krijgt van de verpleegkundige een aantal tabletten Litican mee om thuis
in te nemen bij misselijkheid. U mag zonder probleem tot 6 tabletten per
dag innemen en dit zolang als het nodig is.
Taxol
Taxol is het chemotherapieproduct dat u krijgt toegediend. Het product is
kleurloos en het wordt opgelost in een infuuszak van 250 milliliter in een
tijdspanne van 1 uur.
Taxol kan allergische reacties veroorzaken. U krijgt in het dagziekenhuis
kort voor de start van de baxter medicatie ter preventie van een
allergische reactie op Taxol. U kunt van deze medicatie een
beetje slaperig zijn. Bovendien zal u thuis voor de eerste en
de tweede toediening de avond voor de chemotherapie 1
tablet Dexamethasone moeten innemen, allemaal met de
bedoeling om mogelijk een allergische reactie te voorkomen.
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Verloop van de behandeling

Mogelijke nevenwerkingen
• Haaruitval
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• Een laag aantal witte bloedcellen
U kunt 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.
• Neuropathie
Bij 2 op 3 van de patiënten komen soms prikkelingen of zinderingen
ter hoogte van de vingertoppen en voetzolen voor. Als dit zo is, meld
dit dan steeds aan uw arts. Meestal verbeteren deze klachten na het
stoppen van de behandeling.
• Spier-en gewrichtspijn
Komt meestal voor enkele dagen na de toediening. Hiervoor kunt
u Dafalgan (paracetamol) innemen. Als 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 kunt u (in zeldzame gevallen) 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 in het
dagziekenhuis.
Aangezien het grootste risico op allergische reacties optreedt bij de
eerste twee kuren, blijft de verpleegkundige van het dagziekenhuis bij
de start van toediening 1 en 2 minstens 5 minuten bij u in de kamer.

• Nageltoxiciteit
Taxol kan de nagels brozer maken of wat van kleur doen
veranderen. U kunt preventief de nagels kort vijlen en een goede,
vochtinbrengende creme of olie aanbrengen ter hoogte van de nagel en
nagelriem.
Vermijd het gebruik van nagellak.

Nadat de medicatie werd toegediend, zal de verpleegkundige nog een
laatste infuuszakje met 100 ml 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 krijgt
u de voorgeschreven dosis volledig toegediend.
Contact
Nog vragen? Neem gerust contact op.
Zie contactinformatie vooraan in uw mapje.
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Naspoelen
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