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
Wat is Cisplatinum-Pemetrexed?
• Beide zijn verschillende soorten chemo die op hun manier de celdeling
remmen.
• Ze hebben als doel de kankercellen te bestrijden.
Hoe wordt het toegediend?
• Chemo wordt via een infuus in de arm of via PAC toegediend.
• Deze kuur wordt toegediend op de verblijfsafdeling.
• De kuur loopt over 1dag
• 1week voor de start chemo dient er Folavit 0,4 mg opgestart te worden
net als Neurobion I.M. , deze laatste dient na weken opnieuw te worden
toegediend
• Cisplatinum loopt over 4 uur, en wordt afgeschermd van het licht, en
wordt toegediend op de 1ste dag.
• Pemetrexed loopt over 10 minuten en wordt toegediend op dag 1.
• Voorafgaand de Cisplatinum, en ook nadien wordt er extra vocht
toegediend.
• Beide chemo’s worden via een pomp toegediend.
• Om de 3 weken krijgt u een kuur.
• De duur hangt af van hoe de kanker reageert, en of u te veel last hebt van
de bijwerkingen.
• Meestal variëert dit tussen de 4 tot 6 kuren.
• Het product wordt via een infuus toegediend langs een
ader of via een poortcatheter.
• Belangrijk is dat u vooraf uw medicatie hebt ingenomen: 1
co Medrol 32 mg daags voordien bij het ontbijt en avondmaal
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alsook vanmorgen vóór start therapie !!
• Voor de eigenlijke toediening van de chemo krijgt u medicatie om
misselijkheid te voorkomen Akynzeo 300mg
• Vooraf en achter de therapie wordt er een spoelinfuus toegediend.
• De eigenlijke therapie wordt via een chemopomp toegediend (zodat
juiste dosis over juiste tijdspanne inloopt )
• Vóór elke toediening van een nieuw product vraagt de verpleegkundige
naar uw naam en geboortedatum.
• De verpleegkundige controleert ook terugvloei van bloed controleren
van uw infuusleiding.
• Bij elke manipulatie van de chemo draagt de verpleegkundige
handschoenen uit veiligheidsoverwegingen.
Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?
• Vermoeidheid
• Misselijkheid / braken
• Beperkte mate haaruitval (start ongeveer 3 weken na toediening)
• Ontsteking van mondslijmvlies (blaasjes in mond, aften)
• Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
• Diarree / obstipatie
• Tranende en geïrriteerde ogen
• Smaakverandering
Nabehandeling thuis en praktische info
• Afhankelijk van uw bloedresultaten / uw algemene toestand, bestaat de
kans dat uw behandeling voor paar dagen wordt uitgesteld of dat de dosis
wordt aangepast.
• Bij uw vertrek uit het ziekenhuis krijgt u uw volgende afspraak mee en
een overzicht van de nog te nemen medicatie: 1 co Medrol 32 mg voor
vanavond , alsook 2 comprimés nog voor morgenvroeg en
morgenavond en 3 comprimés als voorbereiding voor de volgende kuur.
• Medicatie tegen misselijkheid krijgt u mee samen met het
innameschema.
• Aanvragen voor de geplande onderzoeken voor volgende maal krijgt u
ook mee bij uw vertrek uit het ziekenhuis.
• Normaal wordt er na 2 volledige cycli een CT Thorax gepland.
• Vóór elke toediening gebeurt er steeds een bloedafname in het
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ziekenhuis.
• Mannelijke patiënten raden we aan zittend te plassen.
• Na elke toiletbeurt, doet u het toiletdeksel dicht en spoelt u twee keer
door.
• Goede opvolging van het stoelgangspatroon is nodig omdat sommige
geneesmiddelen opstoppend werken.
• De verpleegkundig consulent begeleidt u bij het verder verloop van de
behandeling.
• De sociaal assistente komt langs bij de opstart van de therapie om info
te verschaffen over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale
voorzieningen, enz... .
• Goede opvolging van uw temperatuur is héél belangrijk!!
• Bij een verhoging boven de 38 graden neemt u steeds contact op met uw
huisarts of het
ziekenhuis.
• Nauwkeurige beschrijving en nuttige tips in kader van de bijwerkingen
zijn terug te vinden in uw infomapje.
• Bij vragen, problemen of ongerustheid aarzel niet om contact met ons op
te nemen (zie telefoonlijst in uw infomapje).

