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Chemotherapie Cisplatinum wekelijks
Beste patiënt

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

De dienst oncologie 

Toediening

Deze behandeling krijgt u éénmaal per week toegediend via het 
dagziekenhuis via een infuus. De behandeling neemt ongeveer de hele dag 
in beslag nemen. De behandeling bestaat uit een lage dosis chemotherapie, 
Cisplatinum, bedoeld om het effect van de bestraling te versterken.  U 
krijgt dit product wekelijks zolang de bestraling duurt.

Cisplatinum

Cisplatinum  is kleurloos en  loopt in de ader over een tijdspanne van 60 
minuten.

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 
moet u opletten voor mogelijke infecties. Controleer daarom dagelijks 
uw koorts, en bij een temperatuur van 38 graden Celsius of hoger moet 
u onmiddellijk uw arts verwittigen.

• Cisplatinum kan schadelijk zijn voor de werking van de nieren. Om 
die reden krijgt u tijdens de behandeling veel vocht toegediend via uw 
infuus met als bedoeling de nieren goed te spoelen. U zal dus ook veel 
moeten plassen tijdens deze behandeling.  
 
Het is belangrijk dat u geen andere medicatie inneemt die 
ook een verminderde werking van de nieren kan geven 
(zoals bijvoorbeeld Voltaren enz).  Bespreek daarom steeds 
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iedere verandering van uw thuismedicatie met uw arts, ook als het 
pijnstillers betreft.

• Een vermindering van het gehoor.
• Tintelingen ter hoogte van handen en voeten.
• Haaruitval is zeldzaam.

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 kunt u contact opnemen met het ziekenhuis, zie 
telefoonlijst in deze infomap.


