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Chemotherapie Topotecan 
(Hycamtin®)

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

Deze behandeling wordt wekelijks (3 weken op 4) toegediend in het 
dagziekenhuis. Soms wordt het schema individueel wat aangepast.

Deze behandeling bestaande uit een bloedafname , een raadpleging bij uw 
behandelende arts en de toediening van de medicatie.  Dit zal ongeveer 
een halve dag duren.  

Topotecan

Topotecan is het chemotherapeuticum dat u zal toegediend worden. 
Het product is kleurloos en wordt opgelost in een klein infuuszakje van 
ongeveer 100 milliliter. Het zal u over 30 minuten worden toegediend.

Naast de klassieke nevenwerkingen zoals vermoeidheid, misselijkheid 
en verminderde eetlust, kan dit product verantwoordelijk zijn voor een 
aantal andere ongemakken. Een daling van de witte bloedcellen is het 
voornaamste.

• Een daling van de witte bloedcellen. U kan hiervoor zelf niets doen. 
Wel moeten we u aanraden om op te letten voor mogelijke 
infecties. Controleer daarom regelmatig uw koorts en bij 
een temperatuur van 38°C of hoger, moet u uw arts hiervan 
steeds onmiddellijk op de hoogte stellen, ook ’s nachts of 
tijdens het weekend.
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• Haaruitval treedt op bij iets meer dan de helft van de patiënten.
• Mondslijmvliesontsteking kan voorkomen. Een goede mondhygiëne is 

aan te raden zoals bijvoorbeeld meermaals daags de tanden poetsen met 
een zachte tandenborstel. Als u last zou hebben van mondontsteking, 
aarzel dan niet om uw arts te raadplegen, hij kan u dan een 
mondspoelmiddel voorschrijven. 

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 het ziekenhuis, zie 
telefoonlijst in deze infomap.


