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Cisplatinum - 5FU
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 dienst oncologie 

Behandeling

Deze gecombineerde chemotherapie-behandeling met Cisplatinum 
en 5FU krijgt u om de 4 weken toegediend.  U wordt hiervoor gedurende 4 
dagen worden opgenomen in het ziekenhuis.
Het aantal van dergelijke cycli die u zal krijgen, is afhankelijk van hoe uw 
ziekte op deze medicatie reageert.

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

Deze behandeling kan worden gecombineerd met andere behandelingen 
zoals  Cetuximab, een antistof die wekelijks wordt toegediend via een 
korte dagopname of immunotherapie (cfr aparte brochure).

Een controle met CT-scan is gepland na 2 behandelingen  (2 maanden) en 
na 4 behandelingen.

5FU

Dit product is een van de chemotherapieproducten die u zal 
worden toegediend.  Het product zal u gedurende de 
verschillende  dagen opname worden toegediend. Het wordt 
opgelost in een baxter van 1 liter die telkens over ongeveer 24 
uur zal inlopen.
Naast de klassieke nevenwerkingen zoals moeheid, 
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eventueel misselijkheid en braken of verminderde eetlust, kan dit product 
verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken:

• diarree 
5-FU kan diarree geven. U mag hiervoor steeds Imodium innemen. 
Wanneer de diarree uitgesproken is of langer dan 24 uur aanhoudt, dan 
verwittigt u hiervan best onmiddellijk uw arts.

• ontsteking mondslijmvlies  
Een goede mondhygiene is aan te raden (meermaals per dag tanden 
poetsen met een zachte tandenborstel).

• 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 graden of hoger, moet u onmiddellijk 
het ziekenhuis contacteren.  Ook bij tekens van een  infectie (hoesten, 
branderig gevoel bij het plassen…) moet u onmiddellijk contact 
opnemen met het ziekenhuis.  
Een 10-tal dagen na de chemotherapie laat u bloed prikken bij de 
huisarts om de weerslag van de behandeling op de bloedwaarden te 
evalueren.

• verkleuring huid  
onder de vorm van bruine striemen  ter hoogte van de bloedvaten waar 
het product heeft gelopen.

• haarverdunning  
kan optreden bij deze behandeling. Volledig haarverlies is eerder 
zeldzaam.

Cisplatinum

Cisplatinum  is het andere chemotherapeuticum dat u zal worden 
toegediend en dit ook gedurende 3 dagen. Het product is kleurloos en zal 
afhankelijk van de dosis worden toegediend over 4 uur.
Naast de klassieke nevenwerkingen zoals moeheid, eventueel 
misselijkheid en braken of verminderde eetlust, kan dit product 
verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken:

• 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 
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bij een temperatuur van 38 graden of hoger, moet u de arts hiervan 
onmiddellijk op de hoogte brengen.  Ook bij tekens van een  infectie 
(hoesten, branderig gevoel bij het plassen…) moet u onmiddellijk uw 
arts te verwittigen.  
Een 10-tal dagen na de chemotherapie laat u bloed prikken bij de 
huisarts om de weerslag van de behandeling op de bloedwaarden te 
evalueren.

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

• vermindering gehoor 
Soms kan cisplatinum een vermindering van het gehoor veroorzaken.

• tintelingen 
Cisplatinum kan ook tintelingen ter hoogte van handen en voeten 
veroorzaken.

Nabehandeling thuis en praktische info

Indien uw waarden volgens de resultaten van het lab niet goed zijn 
of indien 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 
de telefoonlijst in uw infomapje


