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Liposomaal Doxorubicine (Caelyx®)

Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende behandeling voorgesteld. Hier geven we u graag 
wat meer uitleg.
We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Verloop

De hiernavolgende chemotherapie behandeling met Caelyx, krijgt u op 
één bepaalde dag van de week toegediend, en dit telkens om de  4 weken. 
De behandelingen vinden plaats in het oncologisch dagziekenhuis. 

Deze behandeling bestaat uit een bloedafname, een raadpleging bij uw 
behandelende arts en de toediening van de medicatie  
De chemotherapie krijgt u via een infuus toegediend. De infuusvloeistof is 
door het middel oranjerood gekleurd, de toediening van de chemotherapie 
duurt ongeveer 1 uur. Uw opname in het dagziekenhuis neemt een halve 
dag in beslag nemen. 

Het aantal behandelingen die u krijgt, hangt af van hoe u op deze 
medicatie reageert.

Nevenwerkingen 

Het product kan de oorzaak zijn van een aantal nevenwerkingen.

• Misselijkheid en braken kan voorkomen gedurende ongeveer de 
eerste 3 dagen na uw behandeling. Daarvoor kunt u Litican innemen tot 
zes tabletjes per dag. 

• Rode verkleuring van de urine. Dit is volkomen 
onschuldig en verdwijnt spontaan. 

• Lichte haaruitval kan optreden. Volledige haaruitval is 
eerder zeldzaam.
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• Mondslijmvliesontsteking kan een aantal dagen na uw behandeling 
voorkomen. Een goede mondhygiëne is zeker aan te raden. Poets 
daarom uw tanden met een zachte tandenborstel. U kunt 2 maal per dag 
een ontsmettend mondspoeling gebruiken zoals Perio-Aid. Bij ernstige 
mondslijmvliesontsteking gaat u het best naar uw huisarts of specialist, 
die u een speciaal mondspoelmiddel en/of medicatie zal voorschrijven.

• Uw witte bloedcellen kunnen dalen en rond de 10de tot 14de dag na 
uw behandeling hun laagste waarde bereiken. Dit betekent dat uw 
weerstand op dat moment verminderd is en dat u moet opletten voor 
mogelijke infecties. Controleer daarom regelmatig uw koorts. Bij 
koorts meer dan 38 graden Celsius of bij tekens van infectie (hoesten, 
branderig gevoel bij plassen…) neemt u  onmiddellijk contact op met 
uw arts. U moet een 2-tal weken na de behandeling bloed laten prikken 
bij de huisarts om de weerslag van de behandeling op het bloed te 
evalueren.

• Hand-voetsyndroom: Tijdens de behandeling kunt u last krijgen van 
het hand-voetsyndroom. Handen en voeten zijn dan pijnlijk, rood en 
gezwollen en kunnen tintelen of dood aanvoelen. Ook kan de huid 
schilferen en kunnen er zweren of blaren op de huid ontstaan. zie 
aparte brochure over dit onderwerp.

• Vermoeidheid. 

Naspoelen

Nadat de medicatie werd toegediend, hangt de verpleegkundige nog 
een laatste infuuszakje met fysiologisch water aan, met de bedoeling u 
alle medicatie uit de infuusleiding toe te dienen. Op die manier zal u de 
voorgeschreven dosis volledig gekregen hebben. 

Nabehandeling thuis en praktische info

Als uw bloedwaarden 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 kan u contact opnemen met het ziekenhuis, zie 
telefoonlijst in deze infogids.


