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Chemotherapie Cabazitaxel 
(Jevtana®)
Beste patiënt

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

De dienst oncologie

Toediening

De chemotherapie, zal u op één bepaalde dag toegediend worden, telkens 
gevolgd door 3 weken rust.
Deze behandeling bestaat uit een bloedafname, een raadpleging 
bij uw behandelende arts en de toediening van de medicatie in het 
dagziekenhuis oncologie en zal ongeveer een halve dag duren. Het is 
raadzaam dat u zich, zeker voor de eerste behandeling, laat begeleiden.

Hierna krijgt u in volgorde een overzicht van de medicatie die u zal 
krijgen, met hun eventuele mogelijke nevenwerkingen. Alle medicatie 
wordt in afzonderlijke infuuszakjes klaargemaakt en via een infuusleiding 
in een bloedvat ingebracht.

Jevtana

Jevtana is het chemotherapeuticum dat u zal toegediend worden. Het 
product is opgelost in een baxter van 250 ml en loopt via uw infuus in wat 
ongeveer 1 uur duurt.

U zal gedurende de behandeling met Jevtana dagelijks een lage dosis 
cortisone in pilvorm moeten bijnemen, medrol 8 mg (een vierde van een 
medrol van 32 mg) Uw arts zal dit voorschrijven bij de start 
van de behandeling.
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Bijwerkingen

Naast de klassieke nevenwerkingen zoals moeheid, eventuele 
misselijkheid en braken kan dit product verantwoordelijk zijn voor een 
aantal ongemakken.

• Haaruitval  
wordt zeer zelden waargenomen.

• Laag aantal witte bloedcellen met een verhoogde kans op infecties.  
U kunt hier zelf niets voor doen. Wel moeten we u aanraden op te letten 
voor mogelijke infecties en/of koorts. Een laag aantal witte bloedcellen 
met koorts/infectie, kan op zeer korte tijd zeer ernstige infecties 
veroorzaken. Bij koorts en/of een infectie, moet u daarom steeds 
onmiddellijk uw arts verwittigen of naar het ziekenhuis komen!   
We vragen u om steeds op ongeveer de tiende dag een tussentijdse 
bloedcontrole te plannen bij uw huisarts om de weerslag van de 
therapie op het bloed te evalueren.

• Buikkrampen en diarree 
U mag bij diarree steeds Imodium innemen (tot 4/dag). Als de diarree 
echter langer aanhoudt dan 24 uur of bij ernstige klachten, verwittigt 
u onmiddellijk uw arts. In sommige gevallen kan een opname 
noodzakelijk zijn om uitdroging door diarree te voorkomen.

• Spierzwakte en rugpijn 
Soms kunnen zinderingen of tintelingen ontstaan in de vingertoppen/
voetzolen.

• Afwijkingen van de leverwaarden in het bloed

Wat mag u niet doen?

• U mag tijdens deze behandeling geen pompelmoes eten of 
pompelmoessap drinken. Dit kan een invloed hebben op de werking van 
het medicijn.

• Vermijd sint-janskruid en Echinacea.
• Bespreek altijd al uw andere medicatie samen met uw behandelend 

arts. Sommige medicijnen kunnen de werking van de chemotherapie 
beïnvloeden. Start daarom nooit zelf nieuwe medicatie zonder dit met 
uw behandelend arts te bespreken.
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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 eveneens toe te dienen. Op die manier zal u de 
voorgeschreven dosis volledig gekregen hebben.

Nabehandeling thuis en praktische info

Indien 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 infomap.


