Beste patiënt
Chemotherapie heeft een grote impact op uw lichaam. U kunt er ook last
aan ogen of oren door krijgen.
Oog –en oorproblemen kunnen ook het gevolg zijn van andere oorzaken,
zoals infecties.
Het feit dat u eventueel oog- en oorproblemen heeft, kan een invloed
hebben op de dosis en het type chemo die uw arts bij uw volgende kuur
wenst te gebruiken.
Namens de artsen en hun team
Mogelijke gevolgen van chemotherapie voor ogen en oren
• Door toediening van chemotherapie kunt u last aan de ogen krijgen,
net het gevoel dat er zand in de ogen zit of tranende ogen. Dit heeft
geen blijvende invloed op het zicht. Dit kan 1 week tot 14 dagen na de
chemotherapiekuur duren.
• Oorsuizen en een verminderd gehoor kunnen plots optreden en
verminderen meestal na korte tijd. Er is wel een lichte vermindering
mogelijk van uw gehoorvermogen tijdens de behandeling.
Wat kunt u doen?
Problemen met de ogen
1. Geef uw ogen zoveel mogelijk rust bij pijn (draag een zonnebril, kijk tv
in een verlichte omgeving…).
2. Reinig na make-up goed uw ogen.
3. Als u korstvorming hebt, week ze dan los met veel lauw
water.
4. Gebruik één kompres per oog ter preventie van infectie van
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het andere oog.
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5. Als uw ogen tranen, vraag dan aan de arts een voorschrift voor druppels
of zalf.
Problemen met de oren
1. Vertel mensen dat u minder goed hoort. Uw omgeving kan er dan
rekening mee houden.
2. Probeer gesprekken te voeren met één persoon of in een beperkt
gezelschap.
3. Vermijd achtergrondgeluiden tijdens een gesprek (verkeer, radio, tv).
4. Houd oogcontact tijdens het gesprek.
5. Blijf in elk geval uw contacten onderhouden en zonder u niet af.
Bij gezichts- of gehoorproblemen, verwittig dan de arts. Zeker als u veel
minder hoort dan voor uw behandeling en/of last hebt van oorsuizingen.
Contact
Nog vragen? Neem gerust contact op. Zie contactinfo vooraan in uw
mapje.
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