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Behandelschema: Cladribine kuur bij de ziekte van Waldenström / Hairy Cell Leukemie 
 
Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met chemotherapie. Het cytostaticum 
(celgroeiremmende middel) dat u gaat krijgen, heet Cladribine. De kuur wordt in principe éénmalig 
gegeven. Mocht het anders zijn, dan zal de arts dat met u bespreken. Deze chemotherapie wordt 
poliklinisch gegeven. 
 
Het verloop van de kuur 
1. Medicijnen die u via het infuus krijgt: 

Cladribine   dag 1 t/m 5 
2. Medicatie die u in tabletvorm krijgt: 

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. 

Cotrimoxazol 480 mg continue, 1 x daags, gedurende 6 maanden, start op dag 12 
Valaciclovir 500 mg  continue, 2 x daags, gedurende 6 maanden 

 
De duur van de behandeling: ± 2½ uur 
 
Antibiotica 
Bij het begin van de eerste kuur wordt gestart met Valaciclovir en Cotrimoxazol. Deze middelen 
worden preventief gegeven om het risico op eventuele infecties zo klein mogelijk te maken. Nadat u 
de laatste kuur hebt gekregen, gaat u nog door met deze medicatie tot 6 maanden na de start van de 
behandeling, omdat uw afweer na de behandeling nog verminderd is. 
Meld het bij uw arts en de trombosedienst indien u acenocoumarol (bloedverdunners) gebruikt. 
Cotrimoxazol (antibiotica) kan de werking hiervan verstoren. De trombosedienst zal daarom uw 
bloedwaardes vaker moeten controleren. 
 
Controles: 
Controle arts:   volgens afspraak arts 
Controle van uw bloed:  volgens afspraak arts 
 
Algemene bijwerkingen 

• verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijkheid en braken 

• vermoeidheid 

• haaruitval (i.p. niet te verwachten) 

• invloed op de werking van het beenmerg (zeer vaak; kan lang aanhouden) 

• veranderingen van de huid 

• invloed op menstruatie/vruchtbaarheid en seksualiteit 
 
Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten 

• koorts en infecties zowel tijdens als na de behandeling. Bij koorts >38.5º C moet u contact 
opnemen met uw specialist. 

• algehele malaise, koude rillingen, zweten, spierpijn (vaak) 

• huiduitslag 

• hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid 

• hoesten, kortademigheid 

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


