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Behandelschema: Gemcitabine en nabpaclitaxel bij alvleesklierkanker 
 
Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met chemotherapie. De behandeling bestaat 
uit cytostatica (celgroeiremmende middelen): Gemcitabine en nabpaclitaxel. De kuur duurt in totaal 
vier weken en bestaat uit een infuus op dag 1, 8 en 15. Daarna heeft u één week rust. Het aantal 
kuren wordt in overleg met uw behandelende arts bepaald. Deze kuur kan poliklinisch gegeven 
worden. 
 
Het verloop van de kuur 
1. Medicijnen die u via het infuus krijgt: 

Gemcitabine  dag 1, 8 en 15 
Nabpaclitaxel  dag 1, 8 en 15 
Daarnaast krijgt u vóór de toediening van de cytostatica ook medicijnen via het infuus 
toegediend om misselijkheid en braken te voorkomen. 

2. Medicijnen die u in tabletvorm krijgt: 
Metoclopramide 10 mg zo nodig 1-3x daags bij misselijkheid gedurende maximaal 5 dagen 

achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te nemen 
met uw behandelaar. 

 
De behandeling duurt ± 1,5 uur. 
 
Controles 
Controle bloed:   zo nodig wekelijks en vóór de start van de nieuwe kuur 
Controle 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 

 Invloed op de bloedcellen  

 Invloed op menstruatie/vruchtbaarheid 

 Invloed op seksualiteit 

 Veranderingen van de huid 

 Verandering van het ontlastingspatroon  
 
Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten Gemcitabine 

 Soms wat griepachtige verschijnselen, hiervoor mag zo nodig Paracetamol genomen worden. 

 Soms wat huiduitslag of jeuk 
 
Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten Nabpaclitaxel kuur  

 spierpijn, gewrichtspijn: dit kan optreden 2 à 3 dagen na de infusie en verdwijnt weer. Deze 
pijn kan bestreden worden met Paracetamol 500 mg. 

 Koorts en infectie bij een verlaagde afweer komt vaak voor. 

 perifere neuropathie. U kunt klachten krijgen van een dof, dood gevoel in 
vingertoppen/voetzolen en/of prikkeling in uw handen of voeten. Dit wordt veroorzaakt door 
een beschadiging van de gevoelszenuwen. Na de eerste kuren trekt dit gevoel weer weg, 
maar het kan zo zijn dat de klachten naarmate u meer kuren krijgt, op de voorgrond komen 
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te staan. Soms zijn deze klachten dan continue aanwezig. U dient dit altijd te melden bij een 
volgend polibezoek. Preventief kan er niets aan deze bijwerking gedaan worden, maar 
verergering zal voorkomen moeten worden door eventuele aanpassing van de dosering van 
de kuur. 

 Nabpaclitaxel geeft haaruitval. Het haar begint na ± 3 weken uit te vallen. Na het beëindigen 
van de behandeling met Nabpaclitaxel zal de haargroei weer op gang komen. Het is mogelijk 
om met hoofdhuidkoeling haaruitval tgv Nabpaclitaxel tegen te gaan. Hier zijn echter nog 
geen cijfers van bekend wat betreft het resultaat van het haarbehoud. 

 Long of ademhalingsproblemen. Krijgt u klachten van een aanhoudende droge hoest of last 
van kortademigheid, meld dit altijd bij uw arts of verpleegkundig specialist. 

 Hartklachten in zeldzame gevallen. 

 Als u klachten van duizeligheid of erge vermoeidheid ervaart, wordt aangeraden geen auto te 
rijden of machines te bedienen. 

 Vocht vasthouden in handen en voeten. 

 Diarree. 

 Gemcitabine en Nabpaclitaxel blijven 2 dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. U 
dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de 
behandelwijzer. 

 


