
In
fo

m
ap

je
 o

nc
ol

og
ie

: c
he

m
ot

he
ra

pi
e 

Ifo
sf

am
id

e

Deze brochure is laatst aangepast op 04/01/2023   0520 6324-NL

Chemotherapie Ifosfamide 
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

De hiernavolgende chemotherapie behandeling met Ifosfamide krijgt u 
gedurende drie dagen na elkaar  toegediend. Daarvoor wordt u 4 dagen 
opgenomen in het ziekenhuis. Dit schema wordt in principe om de 3 
weken herhaald.

Bijwerkingen

• Ifosfamide kan klachten geven die lijken op een blaasontsteking. Het 
is aan te raden voldoende te drinken (1,5 tot 2 liter per dag) tijdens en 
na de chemotherapietoediening, zodat alle schadelijke stoffen kunnen 
worden uitgeplast. Om die reden krijgt u  ook veel vocht toegediend 
via het infuus. De verpleegkundige let tijdens deze behandeling 
nauwlettend op uw gewicht. Als u te weinig plast en te veel in gewicht 
toeneemt, kan het zijn dat u extra medicatie krijgt om u meer te doen 
plassen.

• Een daling van uw aantal witte bloedcellen is eveneens een 
nevenwerking die vrij regelmatig voorkomt. U kunt hier zelf niets voor 
doen. Wel moeten we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties. 
Controleer daarom regelmatig uw koorts, en bij een temperatuur van 
38°C of hoger, moet u de arts hiervan op de hoogte brengen, ook ’ s 
nachts of tijdens het weekend. Ook bij tekens van infectie 
(hoesten, branderig gevoel bij het plassen…) moet u 
onmiddellijk uw arts verwittigen. Op ongeveer de 10de 
dag na de chemotherapie laat u een bloedcontrole doen bij 
uw huisarts om de weerslag van de chemotherapie op de 
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bloedcellen na te gaan.

• Haaruitval kan ook voorkomen en dit ongeveer 2 tot 4 weken na de 
start van uw eerste behandeling. Uw haar groeit volledig terug na het 
stoppen van de behandeling.

• De behandeling met Ifosfamide kan een negatieve invloed hebben op 
het zenuwstelsel. Daardoor kunnen soms milde tot ernstige klachten 
optreden, zoals: 
-verwardheid 
-moeite met spreken, moeite met stappen, moeite met coördinatie en 
fijne bewegingen (bijvoorbeeld knopen sluiten) 
-slaperigheid of sufheid 
-waanbeelden (hallucinaties) of vreemde dromen. Het is belangrijk dat 
u en uw omgeving alert zijn op die klachten. De klachten treden vooral 
op tijdens de toediening en in de eerste uren na de toediening van de 
chemotherapie. 
Soms duren de klachten tot enkele dagen na de toediening. 
Het is belangrijk dat u, zodra een klacht wordt vastgesteld, 
een verpleegkundige of arts waarschuwt. De klachten zijn van 
voorbijgaande aard en laten geen letsels na.

• Misselijkheid en braken

• Smaak- en reuk veranderingen

• Mondslijmvlies ontsteking (bv. aften)

• Ongewone vermoeidheid

• Veranderingen in uw stoelgang: diarree of constipatie  

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 uw 
verpleegkundige of arts. 


