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Carboplatinum-5FU
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

De hierna volgende gecombineerde chemotherapie-behandeling met 
Carboplatinum  en 5FU (Fluoro-uracil) zal u om  de 3 tot 4 weken 
toegediend worden. U moet voor deze behandeling 4 dagen worden 
opgenomen.

In principe zal deze chemotherapie cyclus 4 maal herhaald worden, maar 
het is afhankelijk van hoe uw ziekte op deze medicatie reageert.

5-Fluoro Uracil

Dit product is een van de chemotherapie producten die u zal krijgen.  
Het product zal u gedurende de verschillende  dagen opname worden 
toegediend. Het wordt opgelost in een baxter van 1 liter die telkens over 
ongeveer 24 uur zal inlopen.

Mogelijke nevenwerkingen

• Diarree 
U mag hiervoor steeds Imodium innemen. Wanneer de diarree 
uitgesproken is of langer dan 24 uur aanhoudt, dan verwittigt u hiervan 
best onmiddellijk uw verpleegkundig specialist of arts.

• Mondslijmvliesontsteking 
Een goede mondhygiene is aan te raden (meermaals per 
dag tanden poetsen met een zachte tandenborstel). Ook 
het gebruik van sterk irriterende spijzen zoals kruiden, 
mosterd… zijn dan beter te vermijden.  U mag ook steeds 
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een mondspoelmiddel zoals Perio-Aid  verschillende maal per dag 
gebruiken. Mocht u toch nog klachten hebben, verwittig dan zo 
snel mogelijk uw arts, hij zal u een bijkomende behandeling kunnen 
voorschrijven.

• Huidverkleuring  
onder de vorm van bruine striemen  ter hoogte van de bloedvaten waar 
het product heeft gelopen.

• Haarverdunning  
kan optreden bij deze behandeling. Volledig haarverlies is eerder 
zeldzaam.

Carboplatinum

Carboplatinum is het ander chemotherapeuticum dat u zal krijgen. 
Carboplatinum is een kleurloos product dat in een infuuszakje van 500 ml 
opgelost wordt. Het zal u over 60 minuten toegediend worden. U zal dit 
produkt enkel de eerste dag van de behandeling toegediend krijgen.

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 moeten we u aanraden op te letten 
voor mogelijke infecties. Controleer daarom dagelijks uw koorts. 
Bij een temperatuur van 38° C of hoger, moet u de arts hiervan 
onmiddellijk op de hoogte brengen. Ook indien u een infectie hebt 
zonder koorts (bv. verkoudheid, blaasontsteking…) moet u zo snel 
mogelijk uw arts raadplegen. U zal een tiental dagen na de behandeling 
bloed moeten laten prikken bij de huisarts om de weerslag van de therapie 
op de bloedwaarden te evalueren.

• Stoornis nierfunctie 
Soms kan er ook 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. U moet er steeds op letten, thuis 
geen geneesmiddelen in te nemen die een invloed kunnen hebben op de 
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FUnierfunctie. 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.

Naspoelen

Nadat de medicatie werd toegediend, zal de verpleegkundige nog een 
laatste infuuszakje met fysiologisch water aanhangen, met de bedoeling, 
naast het voorkomen van irritatie van uw bloedvaten, u alle medicatie uit 
de infuusleiding toe te dienen. Op die manier zal u de voorgeschreven 
dosis volledig gekregen hebben.

Nabehandeling thuis en praktische info

Als uw labwaarden 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.


