Beste patiënt(e)
Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer
uitleg.
We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.
De diensten oncologie en hematologie
Deze behandeling bestaande uit een bloedafname, een raadpleging bij
uw behandelende arts en de toediening van de medicatie, zal ongeveer
een halve dag duren. De behandeling vindt plaats in het dagziekenhuis
oncologie. Het is ook raadzaam dat u zich zeker voor de eerste
behandeling, laat begeleiden.
Carboplatinum
Carboplatinum is het chemotherapeuticum dat u oegediend krijgt via een
infuus. Carboplatinum is een kleurloos product dat in een infuuszakje van
500 ml opgelost wordt. Het wordt over ongeveer 60 minuten toegediend.
Nevenwerkingen
Naast de klassieke nevenwerkingen zoals moeheid, eventueel
misselijkheid, 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,
en bij een temperatuur van 38°C of hoger, moet u de arts hiervan op
de hoogte brengen. Ook als u een infectie hebt zonder koorts (bv.
verkoudheid, blaasontsteking…) moet u steeds zo snel mogelijk uw
huisarts of het ziekenhuis verwittigen.
U laat een tiental dagen na de chemotherapie bloed
prikken bij de huisarts om de weerslag van de behandeling
op de bloedcellen te evalueren.
• Stoornis nierfunctie
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Soms kan er ook een stoornis optreden van uw nierfunctie. Uw arts zal
voor elke nieuwe behandeling uw bloedwaarden hierop controleren.
Sommige andere geneesmiddelen kunnen ook nierproblemen
veroorzaken als ze samen ingenomen worden met deze chemotherapie.
Bespreek daarom iedere medicatieverandering met uw arts.
• Geenhaarverlies
Dit product geeft normaal gezien geen haarverlies.
Nabehandeling thuis en praktische info
Als uw waarden volgens de resultaten van het onderzoek in het lab 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.

