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Chemotherapie Methotrexaat

Beste patiënt

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

Toediening

De hiernavolgende chemotherapiebehandeling, zal u op één bepaalde 
dag van de week toegediend worden. Deze behandeling zal elke week op 
dezelfde dag herhaald worden, in het dagziekenhuis.

Het aantal van dergelijke cycli die u zal krijgen, is afhankelijk van hoe uw 
ziekte op deze medicatie reageert. 

Methotrexaat

Methotrexaat is het chemotherapieproduct uit deze behandeling. Het 
product is geel van kleur en zal  over ongeveer 10 minuten inlopen.
Gezien in dit schema, de gebruikte dosis eerder laag is, geeft het product 
weinig  nevenwerkingen.

Een ontsteking van uw mondslijmvlies kan eventueel optreden. We raden 
u aan een goede mondhygiëne toe te passen, en mocht u desondanks toch 
hiervan last krijgen, dan raden we u aan dit te melden aan uw arts, die u 
een mondspoelmiddel zal voorschrijven.

Ter voorkoming van een ontsteking van het mondslijmvlies dient u 
Elvorinepilletjes in te nemen. U krijgt 5 pillen mee van de verpleegkundige 
die u om de 6 uur moet innemen (enkel overdag), dit te 
starten 24 uur na de chemo. 5 keer in totaal.

• Een laag aantal witte bloedcellen 
U kunt hier zelf niets voor doen. Wel moeten we u 
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aanraden op te letten voor mogelijke infecties.  Bij koorts van meer dan 
38°C, bij rillingen of bij tekenen van een infectie, moet u onmiddellijk 
naar de dienst spoedgevallen komen om snel met antibiotica te kunnen 
starten.

• Misselijkheid en verminderde eetlust
• Vermoeidheid
• Diarree

Nabehandeling thuis en praktische info

Als uw waarden volgens de resultaten van het onderzoek in het lab niet 
goed zijn of als de 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.


