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Behandelschema Cabazitaxel/ Prednison bij hormoon-ongevoelig, gemetastaseerde 
prostaatkanker 
 
Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende 
middelen). De behandeling die u is voorgesteld heet Cabazitaxel/Prednison. 
De kuur wordt eenmaal per 3 weken gegeven. Deze chemotherapie kan poliklinisch worden gegeven. 
 
Het verloop van de kuur 
1. Medicijnen die u via het infuus krijgt: 

Cabazitaxel   dag 1 
Daarnaast krijgt u vóór de toediening van de cytostatica ook medicijnen via het infuus 
toegediend om misselijkheid, braken en overgevoeligheidsreacties te voorkomen. 

2. Medicatie die u in tabletvorm krijgt: 
Prednison   dag 1 t/m 21 
Metoclopramide 10 mg dag 1 t/m 5, zo nodig 1-3x daags bij misselijkheid 

 
De behandeling duurt ± 2,5 uur.  
 
Controles 
Controle van uw bloed:    vóór start nieuwe kuur 
Controle arts of verpleegkundig specialist: vóór start nieuwe kuur 
Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hebben hersteld, bestaat de 
mogelijkheid dat de kuur een week wordt uitgesteld. 
Indien uitstel doorgaan met prednison 2d/d 5 mg. 
 
Algemene bijwerkingen 

• verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijk en braken 

• irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies 

• invloed op de werking van het beenmerg 

• vermoeidheid 

• diarree (vaak) 

• invloed op vruchtbaarheid 

• invloed op seksualiteit 

• Haaruitval 
 
Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten 

• Overgevoeligheidsreacties kunnen optreden tijdens toediening van Cabazitaxel. U krijgt op de 
dag van de toediening van Cabazitaxel medicijnen per infuus om dit te voorkomen. Reacties 
kunnen zijn: blozen, roodheid van de huid, benauwdheid, jeuk, beklemmend gevoel op de borst, 
rugpijn, moeite met ademhalen, flauwte (gevoel) koorts of rillingen. 

• van Clemastine kunt u slaperig worden, daarom wordt afgeraden om binnen 24 uur na het 
infuus te gaan autorijden. 

• Neuropathie, dit is een stoornis aan de zenuwen. U ervaart dit als prikkelen, branden of 
“doofheid” van handen en/of voeten. Gevoelloosheid komt veelal tot uiting in verminderd gevoel 
voor warmte en koude. Dit verdwijnt meestal weer na de behandeling. Als u hier last van heeft, 
bespreek het dan tijdens uw eerstvolgend polibezoek. 

• Prednison kan de eetlust verhogen, soms wat vocht in het lichaam vasthouden. Soms hebben 
mensen hebben ten gevolge van deze medicijnen wat moeite met inslapen  

• Gebruik geen st. Janskruid gedurende de behandeling dit kan de werking van Cabazitaxel 
beïnvloeden. 

• Cabazitaxel blijft 7 dagen in uw urine en ontlasting aanwezig. 


