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 diensten oncologie en hematologie
Wat is Taxotere?
• Het bevat het celremmend geneesmiddel Docetaxel.
• Voor patiënten met een longkanker
Hoe werkt Taxotere?
• Taxanen zoals docetaxel verstoren de celstructuur waardoor celdeling
niet meer goed plaatsvindt.
• In elke cel bevinden zich kleine buisvormige structuren.
• Deze buisjes maken deel uit van het ‘geraamte’ van de cel en zijn
belangrijk bij de celdeling.
• Docetaxel verstoort de aanmaak van buisvormige structuren door
enerzijds de aanmaak ervan aan te wakkeren, en anderzijds te
verhinderen dat bestaande structuren worden afgebroken.
• Hierdoor verstikt de cel als het ware en kan hij zich niet meer delen.
Waar en hoe wordt Taxotere toegediend?
•
•
•
•

De therapie wordt via het oncologisch dagziekenhuis toegediend.
U moet niet nuchter binnenkomen tenzij anders werd gevraagd.
U zal normaal om de 3 weken therapie krijgen.
Meestal zullen 4 tot 6 cycli gegeven worden (afhankelijk
van resultaat en hoe goed u de behandeling verdraagt)
• Het product wordt via een infuus toegediend langs een
ader of via een poortcatheter.
• Aangezien de therapie broosheid en afbrokkelen van
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•
•
•
•
•
•
•

nagels kan veroorzaken is het belangrijk uw nagels en nagelriem vooraf
goed in te smeren met een hydraterende crème.
Belangrijk is dat u vooraf uw medicatie hebt ingenomen: 1 co Medrol 32
mg daags voordien bij het ontbijt en avondmaal alsook vanmorgen vóór
start therapie !!
Voor de eigenlijke toediening van de chemo krijgt u medicatie om
misselijkheid te voorkomen. (Litican 2 comprimés)
Vooraf en achter de therapie wordt er een spoelinfuus toegediend.
De eigenlijke therapie wordt via een chemopomp toegediend (zodat
juiste dosis over juiste tijdspanne inloopt)
Vóór elke toediening van een nieuw product vraagt de verpleegkundige
naar uw naam en geboortedatum.
De verpleegkundige controleert ook de terugvloei van bloed in uw
infuusleiding.
Bij elke manipulatie van de chemo draagt de verpleegkundige
handschoenen uit veiligheidsoverwegingen.

Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vermoeidheid
Misselijkheid / braken
Vochtophoping in de weefsels (zwelling handen, voeten,benen...)
Volledige haaruitval (start ongeveer 3 weken na toediening)
Ontsteking van mondslijmvlies (blaasjes in mond, aften)
Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
Nagelaandoeningen (verkleuring)
Diarree / obstipatie
Huidaandoeningen (roodheid, droogte en eventueel vervelling)
Overgevoeligheidsreacties tijdens inlopen product (beklemmend gevoel
op de borst , griepsyndroom, jeuk, ademnood)
• Spierpijn en zwakte
• Tranende en geïrriteerde ogen
Nabehandeling thuis en praktische info
• Blootstelling aan de zon wordt afgeraden, we adviseren gebruik te
maken van zonneproducten met hoge beschermingsfactor ( 50+ ) en ook
een hoofddeksel te dragen.
• Om blootstelling aan chemotherapie te voorkomen bij seksueel verkeer,
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is het belangrijk tot 7 dagen na de toediening van de chemotherapie een
voorbehoedsmiddel te gebruiken.
• Bij uw vertrek uit het ziekenhuis krijgt u een volgende afspraak mee en
ook een overzicht van de nog te nemen medicatie.
• Afhankelijk van uw bloedresultaten / uw algemene toestand, bestaat de
kans dat uw behandeling voor paar dagen wordt uitgesteld of dat er een
aanpassing van de dosis nodig is.
• Medicatie tegen misselijkheid krijgt u mee samen met
het innameschema.(Litican)
• Normaal wordt er na 2 volledige cycli een CT Thorax gepland.
• Vóór elke toediening gebeurt er steeds een bloedafname in het
ziekenhuis.
• Mannelijke patiënten raden we aan zittend te plassen.
• Na elke toiletbeurt doet u het toiletdeksel dicht en spoelt u 2 keer door.
• Goede opvolging van het stoelgangspatroon is nodig omdat sommige
medicamenten opstoppend werken.
• De verpleegkundig consulent begeleidt u in het verder verloop van de
behandeling.
• De sociaal assistente komt langs bij de opstart van de therapie om info
te verschaffen over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale
voorzieningen, enz...
• De diëtiste komt langs bij de opstart en tijdens de behandelingen, zij
geeft tips en voedingsadviezen
• Goede opvolging van uw temperatuur is héél belangrijk!!
• Bij een verhoging boven de 38 graden neemt u steeds contact op met uw
huisarts of met uw arts in het ziekenhuis.
• Nauwkeurige beschrijving en nuttige tips in kader van de bijwerkingen
vindt u in uw infomapje.
• Bij vragen, problemen of ongerustheid aarzel niet om contact met ons op
te nemen (zie telefoonlijst in uw infomapje)

