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Behandelschema: Cyclofosfamide  en Dexamethason bij Multipel myeloom 
 
Multipel Myeloom 
De aandoening wordt veroorzaakt door een woekering van abnormale cellen (plasmacellen) in het 
beenmerg. Bekende ziektesymptomen zijn botpijn, spontane botbreuken, verlies van lichaamslengte 
door botaantasting (inzakken van de wervels), moeheidsverschijnselen, bloedarmoede waardoor 
minder inspanningsmogelijkheden en verhoogde gevoeligheid voor infecties door een gestoorde 
afweer. Deze symptomen zijn lang niet altijd bij iedereen aanwezig en soms wordt de ziekte bij toeval 
ontdekt bij iemand die vrijwel geen klachten heeft. 
 
U heeft reeds eerder een behandeling voor het multipel myeloom (ook wel ziekte van Kahler 
genoemd) gehad. Nu is echter gebleken dat er terugkeer in activiteit van de ziekte is. 
Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Cyclofosfamide en dexamethason.  
De kuur wordt eenmaal per 4 weken gegeven; één behandeling bestaat dus uit 28 dagen. 
Het aantal kuren is afhankelijk van hoe de ziekte reageert. In principe gaat u door met deze 
behandeling totdat de ziekte weer actief wordt. 
 
Het verloop van de kuur 

1. Medicijnen die u via het infuus krijgt: 
Cyclofosfamide :   dag 1 en 15 

2. Medicijnen die u in tabletten krijgt: 
Dexamethason 20 mg:   dag 1, 8, 15 en 22 
Metoclopramide 10 mg  zo nodig bij misselijkheid 1-3x per dag 1 tablet   

     gedurende maximaal 5 dagen achter elkaar. Indien dit  
     onvoldoende is, dient u contact op te nemen met de  
     behandelaar. 

 
De duur van de behandeling: ± 60 minuten op dag 1 en 15 
 
Controles 
Controle van uw bloed:    vóór start nieuwe kuur, zo nodig eerder (+/- dag 15) 
Controle arts/verpleegkundig specialist: vóór start nieuwe kuur 
Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hebben hersteld, bestaat de 
mogelijkheid dat de behandeling een week wordt uitgesteld of de dosering wordt aangepast. 
 
Algemene bijwerkingen  

 verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijkheid en braken  

 irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies 

 vermoeidheid (kan in ernstige mate optreden) 

 soms haaruitval 

 invloed op de werking van het beenmerg 

 invloed op menstruatie/vruchtbaarheid 

 invloed op seksualiteit 
 

Specifieke aandachtspunten dexamethason 

 kan de eetlust verhogen 

 kan stemmingswisselingen geven 

 kan bij aanleg voor suikerziekte de bloedsuikers (tijdelijk) verhogen 

 kan vocht in het lichaam vasthouden 

 soms hebben mensen ten gevolge van dexamethason wat moeite met inslapen 

 na het stoppen van de dexamethason kunt u zich wat lusteloos voelen 
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Specifieke aandachtspunten Cyclofosfamide 
 tegen eventuele misselijkheid krijgt u een recept mee voor medicijnen die u bij de apotheek 

op kunt halen 

 Cyclofosfamide kan (ernstige) beschadiging van de blaaswand veroorzaken. U wordt 
geadviseerd om minstens +/- 2 liter per dag te drinken (verdunningseffect). Ook wordt u 
geadviseerd om de urine niet te lang op te houden, maar te gaan plassen zodra u aandrang 
voelt. Indien u klachten ervaart, dient u contact op te nemen met uw behandelaar. 

 ontsteking van het mondslijmvlies komt regelmatig voor bij deze behandeling 

 het haarverlies kan beperkt (haaruitdunning) zijn, maar ook totaal 

 Cyclofosfamide blijft 3 dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. U dient tijdens deze 
periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer. 


