
In
fo

m
ap

je
 o

nc
ol

og
ie

: c
he

m
ot

he
ra

pi
e 

Ci
sp

la
tin

um
, T

ax
ol

 e
n 

Av
as

tin

Deze brochure is laatst aangepast op 04/01/2023   0520 6308-NL

Chemotherapie Cisplatin, paclitaxel 
(Taxol®) en bevacizumab (Avastin®) 
Beste patiënt

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

De dienst oncologie

Behandeling

Deze gecombineerde chemotherapiebehandeling met Cisplatinum, 
Taxol en Avastin krijgt u om de 3 weken toegediend in het dagziekenhuis.
Deze behandeling verloopt via het dagziekenhuis en neemt ongeveer de 
hele dag in beslag. De chemo wordt toegediend via een infuus.
Hierna krijgt u in volgorde een overzicht van de medicatie die u zal 
toegediend worden, met hun eventuele nevenwerkingen. 

Cisplatinum

Cisplatinum is kleurloos en wordt toegediend over een tijdspanne van  60 
minuten.

Nevenwerkingen
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 het ziekenhuis hiervan op de hoogte brengen.

• Cisplatinum kan schadelijk zijn voor de werking van de 
nieren. Om die reden krijgt u tijdens deze 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. 



Infom
apje oncologie: chem

otherapie Cisplatinum
, Taxol en Avastin

Het is 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.

• Soms kan Cisplatinum een vermindering van het gehoor veroorzaken.
• Cisplatinum kan ook tintelingen ter hoogte van handen en voeten 

veroorzaken.

Taxol

Taxol is het andere chemoproduct dat u krijgt toegediend. Het product 
is kleurloos. De toediening neemt 3 uur in beslag. Taxol kan soms 
allergische reacties veroorzaken Daarom moet u thuis steeds de avond 
voor de chemotherapie 1 tablet Dexamethasone innemen, om de mogelijk 
allergische reactie te voorkomen. Als u deze tablet vergeet, dan kan de 
behandeling niet doorgaan.

Nevenwerkingen
• Volledige haaruitval
• Laag aantal witte bloedcellen
• Prikkelingen of zinderingen ter hoogte van de vingertoppen en 

voetzolen. Bij 2 op 3 van de patiënten komt dit voor. Als dit zo is, meld 
dit dan steeds aan uw arts. Deze klachten verbeteren geleidelijk aan na 
het stoppen van de behandeling.

• Verspreide spier- en gewrichtspijn
Als dit voorkomt, is dit meestal een drietal dagen na de toediening. 
U mag hiervoor steeds een pijnstiller zoals Dafalgan (paracetamol) 
innemen.
Als dit niet volstaat, neem dan contact op met uw huisarts of specialist 
voor een sterkere pijnstiller. Deze klachten verdwijnen over het 
algemeen na enkele dagen. U meldt deze nevenwerking ook best aan 
uw arts bij de volgende behandeling.

• Vermoeidheid
De vermoeidheid door deze behandeling is wisselend. Probeer uw 
activiteiten te plannen en rust voldoende wanneer u zich vermoeid 
voelt.
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Bevacizumab (Avastin®)

Avastin is op zich geen chemotherapie in de strikte zin van het woord. 
Het product wordt een angiogenese remmer genoemd. Avastin heeft een 
invloed op de bloedvatvorming van de tumor. Daardoor wordt de tumor 
niet meer voorzien van voedingstoffen en zuurstof. Op die manier remt 
Avastin de groei van de tumor af.

Avastin heeft een aantal specifieke mogelijke nevenwerkingen.
• Slechtere wondgenezing.
• Hoge bloeddruk
• Eiwitverlies in de urine
• Verhoogd risico op bloeding of trombose (klontervorming in de 

bloedvaten)
• Verhoogd risico op perforatie van de tumor. Dit risico is zeer klein.
• Infusiereactie. Zich onwel voelen tijdens inloop van het product. 

Waarschuw in dit geval onmiddellijk de verpleegkundige van het 
dagziekenhuis.  

 
Nabehandeling thuis en praktische info

Als uw bloedwaarden 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 infogids.


