Patiënteninformatie longziekten:
Docetaxel (Taxotere®)/Carboplatine chemotherapie
Verloop chemokuur

Bijwerkingen en aandachtspunten

De behandeling die uw arts heeft
voorgesteld is een behandeling met twee
soorten cytostatica (kankerbestrijdend
middel). Deze middelen zijn Docetaxel (dit
is hetzelfde als Taxotere®) en
Carboplatine.

De chemotherapie en bijbehorende
medicatie die u krijgt geven mogelijk
bijwerkingen. De meest voorkomende
bijwerkingen zijn:

U krijgt deze middelen 1 keer per 3 weken
via een infuus toegediend. De periode van
3 weken wordt een kuur genoemd. Uw
arts zal bespreken hoeveel van deze kuren
u krijgt. De behandeling duurt ongeveer
2½ uur. Deze chemotherapie kan
poliklinisch gegeven worden.
Ter voorkoming van bijwerkingen dient u
medicatie in te nemen. Zie
medicatieoverzicht op de achterzijde van
deze informatie.
Kort voor de volgende kuur komt u voor
controle naar het ziekenhuis en wordt
onder andere uw bloed gecontroleerd.
Afhankelijk van uw lichamelijke conditie
vinden er extra controles plaats.


















Vermoeidheid/zwakte (> 10%);
Spierpijn & griepachtige klachten (>
10%);
Prikkelend/doof/brandend gevoel
handen/voeten (> 10%);
Misselijkheid/braken/maagklachten (>
10%);
Verminderde
eetlust/smaakverandering(> 10%);
Diarree/obstipatie (moeizame
ontlasting) (> 10%);
Haaruitval (> 10%);
Overgevoeligheidsreacties, zich uitend
in bijvoorbeeld; blozen, roodheid van
de huid, bloeddrukdaling (> 10%);
Benauwdheid (> 10%);
Irritatie of ontsteking van de
mond/keel (> 10%);
Verandering van de bloedwaarden (>
10%);
Huiduitslag/jeuk (> 10%);
Vocht vasthouden (> 10%);
Nagelaandoeningen (> 10%);
Tuitende oren/gehoorverlies (> 10%);
Slapeloosheid/opgewondenheid.

Medicatie
Bepaalde medicatie,
voedingssupplementen, homeopathische
middelen of vitamine gaan niet samen
met chemotherapie. Meldt het gebruik of
wijzigingen hiervan altijd bij uw
behandelaar.
Wij verzoeken u bij ieder bezoek aan het
ziekenhuis een actueel medicatieoverzicht
mee te brengen. Deze kunt u verkrijgen bij
uw apotheker.

Patiënteninformatie Docetaxel/Carboplatin
Longgeneeskunde

v2102

In de informatiewijzer oncologie en via www.jbz.nl vindt u meer algemene informatie over
onder andere chemotherapie, bijwerkingen en adviezen.
Contact opnemen
In de informatiewijzer oncologie en via www.jbz.nl kunt u informatie vinden over wanneer
en hoe u contact kunt opnemen met het ziekenhuis.
Medicatie om bijwerkingen te voorkomen
Hieronder vindt u een medicatieoverzicht met hierop de medicatie en tijdstippen van
innemen, ter voorkoming van bijwerkingen. Op de dag van de chemokuur zelf krijgt u in het
ziekenhuis nog extra medicatie ter voorkoming van bijwerkingen. Deze krijgt u via het infuus
toegediend. Wij verzoeken u bij opname, alle medicatie die u gebruikt mee te brengen naar
het ziekenhuis.

Dexamethason
4 mg

Metoclopramide
10 mg

Dag voor
Dag van de
kuur
kuur
’s ochtends
Geen
en ‘s avonds
tabletten
2 tabletten
innemen
innemen
x
Zo nodig
maximaal
3 per dag

Paracetamol
500 mg

1e dag na
2e dag na
de kuur
de kuur
’s ochtends ’s ochtends
en ‘s avonds 2 tabletten
2 tabletten
innemen
innemen
Zo nodig
Zo nodig
maximaal
maximaal
3 per dag
3 per dag
Bij spierpijn maximaal
8 per dag

3e dag na
de kuur
x

Zo nodig
maximaal
3 per dag

Medicatieoverzicht voorkomen bijwerkingen Docetaxel (Taxotere®)/Carboplatine chemokuur
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