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Paclitaxel (Taxol®) wekelijks

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 

Verloop

Bij deze therapie wordt Taxol wekelijks toegediend in het dagziekenhuis. 
Afhankelijk van het behandelingsschema wordt er soms een rustweek 
ingepland.
Deze behandeling bestaande uit een bloedafname, een raadpleging bij 
uw behandelende arts en de toediening van de medicatie, zal ongeveer 
een halve dag duren.

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

Litican

Dit is een medicijn dat wordt gebruikt tegen de misselijkheid.
U krijgt van de verpleegkundige een aantal tabletten Litican mee om thuis 
in te nemen bij misselijkheid. U mag zonder probleem tot 6 tabletten per 
dag innemen en dit zolang dit nodig is. 

Taxol

Taxol is het chemotherapieproduct dat u zal worden toegediend. Het 
product is kleurloos en het wordt toegediend via uw infuus 
gedurende  1 uur.
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Taxol kan  allergische reacties veroorzaken.
Hiervoor moet u (voor de eerste 2 toedieningen) thuis de avond voor 
de chemotherapie 1 tablet Dexamethasone innemen, precies om 
allergische reactie te voorkomen.

Nevenwerkingen
Naast de klassieke nevenwerkingen zoals moeheid, eventueel 
misselijkheid en braken of verminderde eetlust, kan dit product 
verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken nl.
• volledige haaruitval (kan worden voorkomen met hoofdhuidkoeling)
• 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°C of hoger, moet u onmiddellijk  het ziekenhuis 
op de hoogte brengen. Ook wanneer u een infectie hebt (met of zonder 
koorts) zoals een verkoudheid, blaasontsteking.. moet u altijd zo snel 
mogelijk uw arts of verpleegkundig consulent, die u begeleidt tijdens de 
behandeling,  raadplegen.

• prikkelingen en zinderingen 
Bij 2 op 3 van de patiënten komen soms prikkelingen of zinderingen 
ter hoogte van de vingertoppen en voetzolen voor. Als dit zo is, meld 
dit steeds aan uw arts of verpleegkundig consulent. Meestal verbeteren 
deze klachten  na het stoppen van de behandeling.

• spier- en gewrichtspijn 
Taxol kan bij een aantal patiënten verspreide spier-en gewrichtspijn 
veroorzaken en dit meestal enkele dagen na de toediening. Hiervoor 
kan u  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. 

Nabehandeling thuis en praktische info

Als uw waarden, 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 kan u contact opnemen met het ziekenhuis, zie 
telefoonlijst in uw infomapje.


