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Cisplatinum® en Gemcitabine®
Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende behandeling voorgesteld. We geven u hier 
graag meer informatie.
We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Toediening

Deze gecombineerde chemotherapie behandeling met Cisplatinum en 
Gemcitabine wordt om de 3 tot 4 weken toegediend. Tijdens de eerste 
week  wordt u gedurende 1 nacht opgenomen voor toediening van de beide 
producten. (In sommige gevallen verloopt dit via het dagziekenhuis waar 
u dus niet moet blijven overnachten.)

De tweede week krijgt u dan enkel Gemcitabine in het dagziekenhuis, dit 
duurt ongeveer een halve dag. Nadien volgt een week rust. In die week 
moet u een bloedcontrole late doen door de huisarts.

Dit schema kan individueel wat worden gewijzigd. Het aantal van 
dergelijke cycli, is afhankelijk van hoe u op deze medicatie reageert.

Dag 1: opname ziekenhuis 1 nacht
Dag 8: dagopname, halve dag
Dag 15:  bloedafname door de huisarts 
Dag 21= dag 1

Gemcitabine

Gemcitabine  is een van de  chemoproducten dat u toegediend krijgt. 
U krijgt dit product op dag 1 van uw behandeling in combinatie met 
Cisplatinum. Op de 8° dag van de cyclus krijgt u enkel dit 
product toegediend.
Het product is kleurloos en het infuuszakje van 250 ml. 
waarin het product is opgelost,  loopt in de ader over 
ongeveer 30 minuten.
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Nevenwerkingen
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.
• Misselijkheid en/of braken na uw behandeling 

U mag dan het antibraakmiddel Litican gebruiken.
• Een laag aantal witte bloedcellen 

U kunt hier zelf niets voor doen. Wel moet u opletten voor mogelijke 
infecties. Controleer daarom dagelijks uw koorts, en bij een 
temperatuur van 38 graden Celsius of hoger, moet u de arts hiervan 
onmiddellijk op de hoogte brengen. Ook bij een infectie zoals een 
verkoudheid,… (met of zonder koorts) moet u altijd onmiddellijk uw 
arts raadplegen. In de derde week laat u een bloedcontrole doen door 
uw huisarts om de weerslag van de behandeling op uw bloedwaarden te 
evalueren.

• Daling van de bloedplaatjes, die instaan voor uw bloedstolling (bv. 
stelpen van een wonde…) 
Bij verhoogde bloedingsneiging (vbv. moeilijk te stelpen bloedneus, 
bloedend tandvlees…) moet u steeds zo snel mogelijk uw arts 
raadplegen om een bloedafname te plannen.

• Bij 1 op de 4 patiënten treden allergische huidreacties op tijdens of na 
de toediening van Gemcitabine.  
De huiduitslag kan gepaard gaan met jeuk. Deze nevenwerking 
verdwijnt meestal spontaan.

• Lichte koorts, hoofdpijn, rillingen en spierpijn, alsof u een beginnende 
griep doormaakt, 
Dit komt voor bij 1 op 5 de patiënten. Deze symptomen treden meestal 
op de avond van de behandeling. U mag dan gerust Dafalgan gebruiken, 
maar u meldt dit best bij een volgende raadpleging aan uw arts. 

• Vochtophopingen (oedeem)  
Bij ongeveer 1 op de 3 patiënten treden lichte vormen van 
vochtophopingen 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.

• Lichte haaruitval  
Kan ook optreden maar is eerder zeldzaam.
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Cisplatinum

Cisplatinum  is het andere chemotherapeuticum dat u krijgt, enkel op dag 
1 van elke cyclus van uw behandeling. Het product is kleurloos en wordt, 
afhankelijk van de dosis, toegediend over 1 tot 4 uur.

Nevenwerkingen
Naast de klassieke nevenwerkingen zoals moeheid, eventueel 
misselijkheid en braken of verminderde eetlust, kan dit product 
verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken.
•  Een laag aantal witte bloedcellen 

 U kunt hier zelf niets voor doen. Wel moet u opletten voor mogelijke 
infecties. Controleer daarom dagelijks uw koorts, en bij een 
temperatuur van 38 graden Celsius of hoger, moet u de arts hiervan op 
de hoogte brengen.

• Schadelijk zijn voor de werking van de nieren 
Om die reden krijgt u tijdens deze behandeling veel vocht toegediend 
via de baxter met als bedoeling de nieren goed te spoelen. U zal dus ook 
veel moeten plassen tijdens deze behandeling. Ook uw gewicht wordt 
dagelijks gecontroleerd. Het is uitermate belangrijk dat u geen andere 
medicatie inneemt die ook een verminderde werking van de nieren 
kan geven (zoals bijvoorbeeld Voltaren enz).  Bespreek daarom steeds 
iedere verandering van uw thuismedicatie met uw arts, ook als het 
pijnstillers betreft.

• Soms vermindering van het gehoor
• Tintelingen ter hoogte van handen en voeten veroorzaken.
• Haaruitval (zelden)
• Vermoeidheid 

Nabehandeling thuis 

Indien uw bloedwaarden niet goed zijn of als de nevenwerkingen te zwaar 
zijn, kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te 
stoppen.
Bij vragen of ongemakken kunt u contact opnemen met het ziekenhuis, zie 
telefoonlijst in de informatiegids.


