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Behandelschema Hydrea© kuur (oraal) 
 
Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende 
middelen). De behandeling die u is voorgesteld heet Hydrea© kuur. Hydrea wordt in capsulevorm 
gegeven. De werking van Hydrea©  is niet volledig bekend, echter remt wel de deling van de 
tumorcellen. Indien van toepassing: Hydrea © mogelijk het effect van Cytarabine versterken. 
 
Het verloop van de kuur  
Medicijnen die u per capsule krijgt 
Hydrea© 500 mg:  … daags … capsule(s) 
U kunt Hydrea© alleen maar verkrijgen via de Jeroen Bosch Apotheek 
 
Controles 
Regelmatig vindt controle van het bloed en controlebezoek bij de arts of verpleegkundig specialist 
plaats. Afhankelijk van het verloop van de bloedcellen zal de dosis aangepast worden. 
 
Algemene bijwerkingen 

 verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijkheid en braken 

 irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies 

 vermoeidheid 

 zelden haaruitval 

 diarree 

 invloed op de werking van het beenmerg 

 invloed op menstruatie/vruchtbaarheid 

 invloed op seksualiteit 

 veranderingen van de huid/huiduitslag 
 
Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten  

 indien u last krijgt van misselijkheid kunt u uw arts of verpleegkundige specialist vragen om 
medicatie tegen misselijkheid 

 soms kan er huiduitslag ontstaan. Klachten bij huiduitslag zijn: roodheid van de huid, jeuk of 
een verheven huid 

 advies: verzachtende en beschermende crèmes en zalven bevatten geen werkzame 
bestanddelen, maar houden de huid wel soepel en voorkomen verdere uitdroging van de 
huid. Klachten als jeuk, schilfering, kloven en branderige plekken verminderen door deze 
middelen en ze zijn zonder recept verkrijgbaar. Bij een niet al te droge huid kunt u 
lanettecrème of cetomacrogolcrème gebruiken. Is de huid erg droog/ schilferig, dan wordt 
aangeraden om vaseline lanettecrème of vaseline cetomacrogolcrème te gebruiken. Deze 
zijn onder andere bij uw apotheek verkrijgbaar. 

 Hydrea©  blijft 2 dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. U dient tijdens deze periode 
specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer. 

 
Gebruiksaanwijzing 

 neem de capsule(s) van de ochtend- en de avonddosis in volgens voorschrift van de arts 

 neem de capsule(s) in tijdens de maaltijd of binnen 30 minuten na het beëindigen daarvan 
(ontbijt en avondeten) 

 slik de capsule(s) zonder kauwen door met water 
 
Als u een dosis bent vergeten 
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 verdubbel niet de volgende dosis, maar volg het normale doseringsschema. Meldt dit bij een 
volgend bezoek aan uw behandelend arts. 

 indien u braakt na inname van de capsule(s), neem dan niet onmiddellijk opnieuw de 
capsule(s) in. U wordt verzocht het braken aan uw behandelend arts of 
oncologieverpleegkundige te melden, zodat zij u medicatie tegen de misselijkheid kunnen 
voorschrijven. Neem de volgende dosis in volgens het doseringsschema. 

 
Voorzorgsmaatregelen 
Hydrea valt onder de groep van chemotherapeutische medicijnen en behoeft enkele 
voorzorgsmaatregelen: 

 de capsules dienen buiten bereik van kinderen bewaard te blijven 

 het openbreken van Hydrea® capsules is niet toegestaan 

 zorg dat u voldoende drinken klaar heeft staan om de capsules in te nemen 

 na het innemen van Hydrea® wast u direct uw handen 

 de verpakking van de medicatie verzamelt u in een dubbele plastic zak, die hierna als huisvuil 
afgevoerd kan worden 

 
Als uw partner/naaste u ondersteunt bij het innemen van de medicatie gelden de volgende 
maatregelen als extra: 

 trek handschoenen aan voor het uitpakken van de capsule 

 geef de capsule rechtstreeks in de mond 

 handschoenen uittrekken en deze tezamen met de verpakking van de medicatie in een 
dubbele plastic zak deponeren en als huisvuil afvoeren 

 was daarna direct uw handen 
 
 


