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Chemotherapie BEP
Beste patiënt

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

De dienst oncologie

Verloop therapie

De gecombineerde chemotherapiebehandeling met Cisplatinum en 
Etoposide krijgt u 5 dagen na elkaar toegediend. Daarnaast krijgt u 
wekelijks nog een derde cytostaticum (Bleomycine), in het dagziekenhuis 
in de 2de en 3de week). Dit gecombineerd schema wordt in principe om 
de 3 weken herhaald.

De eerste week wordt u gedurende 5 dagen opgenomen in het ziekenhuis. 
De tweede en derde week verblijft u telkens ongeveer een halve dag in het 
dagziekenhuis voor de toediening van Bleomycine.
Uw 3-wekelijks schema ziet er samengevat als volgt uit:

• Week 1 tem dag 5: opname in het ziekenhuis
• Week 2: halve dag op het dagziekenhuis
• Week 3: halve dag op het dagziekenhuis
• Week 4 = dag 1, start volgende cyclus

Toediening

Uw behandeling start met het toedienen van 1 liter vocht over een 
tijdspanne van 4 uur.
De chemotherapie Cisplatinum kan schadelijk zijn voor de werking van 
uw nieren. Hiervoor is  het noodzakelijk dat u veel vocht via uw aders 
toegediend krijgt. Daarnaast is het ook aan te bevelen dat u 
veel drinkt.
Op die manier zullen uw nieren extra gestimuleerd worden 
en zo beschermd.
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Nevenwerkingen

Cisplatinum is een chemotherapeuticum dat u  gedurende de 5 dagen 
opname krijgt. Het product is kleurloos en wordt in een infuus van 1 liter 
over ongeveer 4 uur worden toegediend.

Naast de klassieke nevenwerkingen van een chemotherapiebehandeling 
zoals moeheid en misselijkheid, kan dit product verantwoordelijk zijn 
voor een aantal andere ongemakken.
• Een verminderde goede werking van uw nieren is één van de 

belangrijkste nevenwerkingen van het product. Bij elke bloedafname 
worden uw nieren gecontroleerd. Dit geeft de arts een duidelijk beeld 
van hoe uw nieren functioneren en laten toe om zo nodig uw dosis aan 
te passen. Omwille van het efffect op de nieren krijgt gedurende de hele 
week veel vocht worden toegediend via het infuus. Sommige andere 
medicatie kan ook een vermindering van de nierwerking veroorzaken. 
Bespreek daarom steeds alle medicatie die u inneemt met uw arts.

• Tijdens de opname wordt uw gewicht dagelijks gecontroleerd en krijgt 
u, indien nodig, een waterafdrijvend medicijn via het infuus toegediend.

• Een vermindering van uw gehoor voor hoge tonen of oorsuizen komt 
ook vrij regelmatig voor. Het vermogen om een normaal gesprek te 
horen is soms gestoord. Wanneer u hiervan last krijgt, meldt u dit dan 
zeker aan uw arts. Deze nevenwerking herstelt zich meestal een tijdje 
na het beëindigen van de behandeling.

• Een daling van uw aantal witte bloedcellen komt vrij regelmatig 
voor. U kunt hier zelf niets voor doen. Wel moet u opletten voor 
mogelijke infecties. Controleer daarom regelmatig uw koorts, en bij 
een temperatuur van 38 gradne Celsius of hoger, moet u uw arts op 
de hoogte brengen. Ook bij een infectie bv. een verkoudheid (met of 
zonder koorts) moet u onmiddellijk uw arts raadplegen. Wekelijks is er 
een bloedafname om de weerslag van de therapie op de bloedcellen te 
evalueren.

• Daags na de eerste week chemotherapie krijgt u een spuit Lonquex 
toegediend. Dit spuitje verkort de periode van lage witte bloedcellen 
en vermindert op die manier de kans op infecties. Lonquex kan soms 
gedurende maximaal enkele dagen pijn geven ter hoogte van de lage rug 
of het borstbeen. U kunt hiervoor steeds een pijnstiller innemen zoals 
Dafalgan (paracetamol).

•  Vermoeidheid



In
fo

m
ap

je
 o

nc
ol

og
ie

: c
he

m
ot

he
ra

pi
e 

BE
P 

Etoposide, ook wel vepesid of VP-16 genaamd, krijgt u toegediend 
tijdens opname. Het product wordt opgelost in een infuuszakje van 500 
milliliter en loopt in over ongeveer 30 minuten.

Naast de klassieke nevenwerkingen van een chemotherapiebehandeling 
zoals moeheid, misselijkheid en braken, kan dit product verantwoordelijk 
zijn voor een aantal andere ongemakken.
• Haaruitval komt bij 2 op de 3 patiënten voor. Na het stoppen van de 

behandeling, groeit uw haar volledig terug.
• Een ontsteking van uw mondslijmvlies ongeveer 5 tot 10 dagen na de 

behandeling kan eveneens voorkomen. Een heel goede mondhygiëne 
is zeker aan te raden. Poets geregeld uw tanden met een zachte 
tandenborstel en probeer irriterende spijzen te vermijden. Mocht u 
ondanks een goede preventie, hier toch last van hebben, dan moet u dit 
zeker melden aan de arts, die u een mondspoelmiddel zal voorschrijven.

• Etoposide kan bij sommige patiënten een slechte smaak in de mond 
geven.

Bleomycine is het derde chemotherapeuticum uit deze behandeling. U 
krijgt het tijdens uw opnameweek op de tweede dag. Dit product wordt 
ook nog 1 maal tijdens de tweede en derde week via het dagziekenhuis 
toegediend.

Naast de klassieke nevenwerkingen van een chemotherapie behandeling 
kan dit product verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken.
• Koorts 4 tot 10 uur na de toediening van het product is de belangrijkste 

nevenwerking.  Soms kan de koorts gepaard gaan met rillingen. U mag 
hiervoor een koortsremmer zoals bv. Dafalgan innemen.

• Een ontsteking van uw mondslijmvlies
• In zeldzame gevallen een verminderde werking van de longen. Op 

geregelde tijdstippen tijdens de behandeling kan een blaastest van de 
longen worden uitgevoerd. Er wordt ten stelligste aangeraden om te 
stoppen met roken tijdens en ook na deze behandeling.
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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 kunt u contact opnemen met het ziekenhuis, 
zie telefoonlijst in deze infogids.


