Xeloda
Wat is Xeloda?

Deze tabletten worden meestal dagelijks gedurende 2 weken
voorgeschreven, met nadien een week rust. Soms kan het schema wat
aangepast worden.
Dosis
De dosis die afhankelijk is van uw lengte en gewicht, moet verdeeld
worden over 2 innames per dag met ongeveer 12 uur tussentijd.
De tabletten moeten met water ingenomen worden, binnen de 30 minuten
na een maaltijd.
Er bestaan tabletten van 150 mg en 500 mg. Indien u een combinatie van
beide dient in te nemen, dan mag u zich absoluut niet van dosis vergissen.
Dit zou belangrijke gevolgen kunnen hebben.
Sla ook geen enkele dosis over. Dit zou immers nadelig kunnen zijn voor
het effect op uw ziekte.
Als u per ongeluk een inname vergeten bent, probeer dan niet
om de vergeten inname in te halen of te verdubbel zeker niet de
volgende dosis, maar zet de behandeling voort zoals uw dokter u heeft
voorgeschreven.
Waar haal ik de medicatie?
Deze medicatie wordt u meestal meegegeven door de
verpleegkundige in het dagziekenhuis. In de andere gevallen
zal u van uw arts een voorschrift meekrijgen om deze
medicatie in de ziekenhuisapotheek af te halen.
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Borstkliniek: Xeloda

Xeloda is een chemotherapieproduct dat in tegenstelling met de meeste
chemotherapiebehandelingen niet via de ader toegediend wordt maar wel
via de mond in de vorm van tabletten.

Deze medicatie vereist een attest voor terugbetaling voor de medisch
adviseur van het ziekenfonds. Dit wordt meestal rechtstreeks via het
ziekenhuis voor u geregeld. Zoniet, dan zal u van uw arts een attest
meekrijgen dat u dan moet opsturen naar het ziekenfonds.
Wanneer kom ik naar de dagkliniek?
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Meestal wordt u telkens kort voor de start van een volgende cyclus gezien
in het dagziekenhuis, Dit betekent dus meestal na de 14 dagen inname
van de medicatie. Op die dag gebeurt dan een bloedafname en volgt een
raadpleging bij uw behandelend arts.
De arts zal aan de hand van uw bloeduitslagen en uw eventuele
nevenwerkingen bepalen of uw volgende behandelingscyclus kan
doorgaan. De arts kan ook beslissen om uw dosis aan te passen.
De arts zal uw dosis medicatie voor de volgende cyclus of een
voorschrift meegeven. Daarna mag u weer naar huis, en moet u tussendoor
niet meer terugkomen, tenzij bij problemen.
Het kan ook zijn dat in overleg met uw behandelend arts, de bloedafnames
gebeuren via uw huisarts.
Behandelingsduur
De totale duur van uw behandeling zal afhankelijk zijn van hoe uw
lichaam op deze behandeling reageert.
Op regelmatige tijdstippen, ongeveer om de 2 tot 3 maanden, zullen
onderzoeken gebeuren, om te zien hoe uw ziekte evolueert.
Bij een verbetering of stabilisering zal de behandeling verdergaan. Bij
een verslechtering zal de arts in samenspraak met u beslissen om de
behandeling te stoppen.
De behandeling kan eventueel ook gestopt worden als de nevenwerkingen
van het product te erg zijn.

Mogelijke nevenwerkingen

Hierna vindt u een overzicht van de voornaamste bijwerkingen:
• Hand-voetsyndroom. Dit is een nevenwerking die af en toe kan
voorkomen tijdens uw behandeling met Xeloda. Wij verwijzen hiervoor
naar de specifieke informatie brochure over dit syndroom.
• Diarree. Bij ongeveer 1 op 2 patiënten kan Xeloda de oorzaak zijn
van wat lossere stoelgang. Indien toch diarree zou optreden, dan
mag u gerust gebruik maken van Imodium. U meldt dit best aan
uw behandelend arts bij uw volgende raadpleging. Bij ernstige of
aanhoudende diarree, neemt u best zo snel mogelijk contact op met uw
behandelend arts.
• Misselijkheid en braken. Deze nevenwerking komt niet zo vaak voor.
Indien nodig, dan kan u hiervoor Motilium innemen. Als u zou braken
kort na inname van de Xeloda, dan dient u de Xeloda niet opnieuw in te
nemen, u kunt gerust wachten tot de volgende dosis.
• Ontsteking van het mondslijmvlies. Een goede mondhygiëne is zeker
aan te raden. U doet dit door bijvoorbeeld meermaals per dag de tanden
te poetsen met een zachte tandenborstel. Mocht u toch last krijgen van
mondontsteking, dan meldt u dit best aan uw arts die u hiervoor dan
een mondspoelmiddel kan voorschrijven.
Contact
Nog vragen? Neem gerust contact op.
Zie contactgegevens vooraan in uw mapje.
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Een behandeling met Xeloda wordt door de meeste patiënten vrij goed
verdragen. Toch kan het product verantwoordelijk zijn voor een aantal
onaangename nevenwerkingen.

