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Chemotherapie Carboplatinum - 
Caelyx

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

De hiernavolgende chemotherapiebehandeling met Carboplatinum en 
Caelyx, krijgt u op één bepaalde dag van de week toegediend via het 
dagziekenhuis, en dit telkens om de  4 weken. Het aantal behandelingen 
hangt af van hoe u op deze medicatie reageert. Alle medicatie wordt in 
afzonderlijke infuuszakjes klaargemaakt, en via een infuusleiding in een 
bloedvat ingebracht.

Caelyx en Carboplatinum

Carboplatinum is een kleurloos product dat over ongeveer 60 minuten in 
de ader inloopt.
Caelyx is oranje-rood van kleur en de inlooptijd duurt ook ongeveer 60 
minuten.

Mogelijke nevenwerkingen
• Misselijkheid en braken 

Kan voorkomen gedurende ongeveer de eerste 3 dagen na uw 
behandeling.

• Lichte haaruitval 
Dit kan optreden. Volledige haaruitval is eerder zeldzaam.

• Mondslijmvliesontsteking  
Dit kan een aantal dagen na uw behandeling voorkomen. 
Een goede mondhygiëne is zeker aan te raden. Poets 
daarom uw tanden met een zachte tandenborstel. 
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Gebruik zo nodig een ontsmettend mondspoelmiddel zoals Perio-
Aid. Bij ernstige mondslijmvliesontsteking neemt u contact op 
met uw arts via het dagziekenhuis. De arts zal u een speciaal 
mondspoelmiddel voorschrijven.

• Daling witte bloedcellen  
Rond de 10de tot 14de dag na uw behandeling kunnen de witte 
bloedcellen hun laagste waarde bereiken. Dit betekent dat uw 
weerstand op dat moment verminderd is en dat u moet opletten voor 
mogelijke infecties. Controleer daarom regelmatig uw koorts. Bij koorts 
meer dan 38 graden Celsius of tekens van infectie (hoesten, branderig 
gevoel bij plassen…), neemt u onmiddellijk contact op met uw arts of 
huisarts. Een tweetal weken na de behandeling laat u bloed prikken bij 
de huisarts om de weerslag van de therapie op het bloed te controleren.

• Hand-voetsyndroom 
Het hand-voetsyndroom bestaat uit pijnlijke, gezwollen, droge, rood 
verkleurde handen en voeten (vaak met een strakke huid) waarop 
blaren kunnen zitten. Wij raden ureumzalf of -crème aan.  Daarnaast 
kan het helpen uw handen en voeten goed vet te houden, geen 
knellende schoenen te dragen en warm water te vermijden.

• Vermoeidheid

Nabehandeling thuis

Als 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 deze infomap.


