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Behandelschema: Carboplatin kuren bij zaadbalkanker 
 
Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met chemotherapie. Het medicijn wat u 
toegediend krijgt heet Carboplatin kuur. Deze kuur wordt eenmalig gegeven en kan poliklinisch 
ingepland worden.  
 
Het verloop van de kuur 

1. Medicijnen die u via het infuus krijgt: 
 Carboplatin:  dag 1  
 Daarnaast krijgt u vóór de toediening van de cytostatica ook medicijnen via het infuus 
 toegediend om misselijkheid en braken te voorkomen. 

2. Medicatie die u in tabletvorm krijgt: 
 Dexamethason 8 mg  dag 2 en 3, zo nodig 1x daags (’s ochtends, niet op lege maag 
 innemen) 
 Metoclopramide 10 mg dag 1 t/m 5, zo nodig 1- 3x daags bij misselijkheid 
 
De behandeling duurt ± 1½ uur. 
 
Controles 
Controle van uw bloed:  vóór de start nieuwe kuur 
Controle bij uw arts:  vóór start nieuwe kuur. 
Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hersteld hebben, bestaat de 
mogelijkheid dat de kuur een week wordt uitgesteld. 
 
Algemene bijwerkingen 

 verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijk en braken 
 irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies 
 vermoeidheid 
 haaruitval (soms) 
 invloed op de werking van het beenmerg 
 invloed op vruchtbaarheid; 
 invloed op seksualiteit 
 veranderingen van de huid 
 verandering van het ontlastingspatroon 

 
Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten 

 neuropathie; dit is een stoornis van de zenuwen. U ervaart dit als prikkelen, branden of 
“doofheid” van handen en/of voeten. Dit verdwijnt meestal weer na de behandeling. Als u 
hier last van heeft, bespreek het dan tijdens uw eerstvolgend polibezoek. 

 Carboplatin blijft 4 dagen in urine/ontlasting/braaksel aanwezig. U dient tijdens deze periode 
specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer. 

 Vette vis heeft mogelijk een negatief effect op de werking van Carboplatin. Daarom is er het 
advies om 24 voor tot 24 uur na het ontvangen van een chemotherapie geen vette vis of 
visolie capsules te nemen. 
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