Toediening
De gecombineerde chemotherapiebehandeling met Carboplatinum en
Gemcitabine krijgt u u om de 3 weken toegediend.
Op de eerste dag van de behandeling krijgt u de 2 producten toegediend.
Op de 8° dag (dus 1 week later) enkel Gemcitabine.
Nadien volgt er 1 week rust. Dit schema wordt soms individueel aangepast.
Het aantal dergelijke cycli is afhankelijk van hoe uw ziekte op deze
medicatie reageert.
Dag 1: Carboplatinum-Gemcitabine
Dag 8: Gemcitabine
Dag 15: bloedafname door de huisarts, geen chemo
Dag 21 = dag 1: start volgende cyclus
Hierna krijgt u in volgorde een overzicht van de medicatie die u
toegediend krijgt, met hun eventuele mogelijke nevenwerkingen. Alle
medicatie wordt in afzonderlijke infuuszakjes klaargemaakt en via een
infuusleiding in een bloedvat ingebracht.
Gemcitabine
U krijgt dit chemotherapieproduct op dag 1 van uw behandeling
toegediend in combinatie met Carboplatinum. Op de 8° dag van de cyclus
krijgt u dit product alleen toegediend.
Het product is kleurloos en het infuuszakje van 250 ml.
waarin het product is opgelost loopt in op ongeveer 30
minuten
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Gemcitabine wordt door de meeste patiënten vrij goed verdragen.
Naast de klassieke nevenwerkingen zoals moeheid, verminderde
eetlust, en een daling van uw aantal witte bloedcellen, kan dit product
verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken nl.
• misselijkheid en/of braken na uw behandeling,
Dit kan voorkomen. Zoals reeds eerder beschreven kan u zich behelpen
met het antibraakmiddel Litican.
• 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 op
de hoogte brengen. Ook bij een infectie (met of zonder koorts!) zoals
een verkoudheid, blaasontsteking… moet u zo snel mogelijk uw arts
raadplegen. In de derde week - de therapievrije week - laat u bloed
prikken bij de huisarts om de weerslag van de behandeling op de
bloedwaarden na te gaan.
• daling bloedplaatjes
Ook uw bloedplaatjes, die instaan voor uw bloedstolling (bv. stelpen
van bloeding uit een wonde…) kunnen gaan dalen. Bij verhoogde
bloedingsneiging (bv. moeilijk te stelpen bloedneus, bloedend
tandvlees…) raadpleegt u steeds zo snel mogelijk uw arts om een
bloedafname te plannen.
• allergische huidreacties
Bij 1 op de 4 patiënten treden allergische huidreacties op tijdens of
na de toediening van Gemcitabine. Het gaat om huiduitslag, al of
niet gepaard gaande met jeuk. Deze nevenwerking verdwijnt meestal
spontaan.
• symptomen zoals lichte koorts, hoofdpijn, rillingen en spierpijn
Deze symptomen, alsof u een beginnende griep doormaakt, komen
bij 1 op de 5 patiënten voor, die met Gemcitabine behandeld worden.
Mochten deze symptomen bij u optreden, dan mag u gerust Dafalgan
gebruiken. U meldt dit best bij een volgende raadpleging bij uw arts.

• lichte haaruitval
Dit kan ook optreden maar is eerder zeldzaam.
• slaperigheid
Dit kan bij de behandeling met Gemcitabine ook optreden als
bijwerking. Wij raden u dan ook aan hiermee rekening te houden
wanneer u zelf uw wagen wilt besturen.
Carboplatinum
Carboplatinum krijgt u enkel op dag 1 van elke cyclus van uw behandeling.
Carboplatinum is een kleurloos product dat in een infuuszakje van 500 ml
opgelost werd. De toediening neemt 60 minuten in beslag.
Naast de klassieke nevenwerkingen zoals moeheid, eventueel
misselijkheid en braken of verminderde eetlust, kan dit product
verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken nl.
• 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 op de
hoogte brengen.
• een stoornis optreden in de nierfunctie
U kunt hier zelf ook niets voor doen, maar uw arts zal vóór elke nieuwe
behandeling uw bloedwaarden hierop controleren. Neem thuis geen
medicatie in die de nierfunctie kan beïnvloeden. Bespreek daarom
steeds een eventuele verandering van de thuismedicatie met uw arts.
• vermoeidheid
De vermoeidheid door deze behandeling is wisselend. Probeer uw
activiteiten te plannen en rust voldoende wanneer u zich vermoeid
voelt.
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• vochtophopingen
Bij ongeveer 1 op de 3 patiënten treden lichte vormen van
vochtophopingen (oedeem) op ter hoogte van de handen, voeten en/of
aangezicht. Deze klachten moeten doorgaans niet behandeld worden en
verdwijnen spontaan na het stoppen van uw behandeling.
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Naspoelen
Nadat de medicatie werd toegediend, hangt de verpleegkundige nog
een laatste infuuszakje met fysiologisch water aan, met de bedoeling u
alle medicatie uit de infuusleiding toe te dienen en om irritatie van uw
bloedvaten te vermijden. Op die manier krijgt u de voorgeschreven dosis
volledig.
Nabehandeling thuis en praktische info
Als uw bloedwaarden niet goed zijn of als uw nevenwerkingen te zwaar
zijn kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te
stoppen.
Bij vragen of ongemakken kan u contact opnemen met het ziekenhuis, zie
telefoonlijst in deze infogids.

