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info voor patiënten

Secretariaat dagziekenhuis
Medische oncologie
Tel. 09 332 31 68
Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het
UZ Gent. Alle rechten voorbehouden.Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
het UZ Gent.
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Caelyx

Caelyx
Bij deze chemotherapiebehandeling krijgt u één
product (cytostaticum) toegediend. De toediening vindt
om de vier weken plaats.

Algemeen
Vóór de behandeling krijgt u preventief een product
tegen misselijkheid. Aan het einde van uw behandeling
wordt er kort met fysiologisch water gespoeld.
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Caelyx
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Dit is het chemotherapeuticum dat u toegediend krijgt.
Het loopt in een tijdspanne van ongeveer 60 minuten
in. Caelyx is rood van kleur. Bij de eerste toediening
bedraagt de inlooptijd 90 minuten.
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Naast de klassieke nevenwerkingen (moeheid,
misselijkheid, braken, … ), kan dit product
verantwoordelijk zijn voor de volgende ongemakken:
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We raden u aan om op te letten voor infecties.
Controleer daarom regelmatig uw temperatuur. Bij
koorts van 38,5 °C of hoger moet u de (huis)arts
verwittigen.
Tien dagen na de toediening van de chemo moet u
bij uw huisarts langsgaan voor een bloedafname ter
controle van de witte bloedcellen.
Mondslijmvliesontsteking 5 à 10 dagen na de behandeling. Een heel goede mondhygiëne is zeker aan te raden
(meermaals per dag de tanden poetsen met een zachte
tandenborstel).
Vermijd ook sterk irriterende producten (kruiden,
mosterd, …).
U krijgt op de afdeling een mondspoelmiddel mee om
tot 6x/dag preventief te gebruiken.

Milde haaruitval
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Daling van het aantal witte bloedcellen, rode bloedcellen
en bloedplaatjes. Dit is een nevenwerking die regelmatig
voorkomt en waar u zelf niets tegen kan doen.

Lever- en nierfunctiestoornissen. Via bloedafnames
worden uw lever- en nierfunctie in de gaten gehouden.
Hand-voetsyndroom: rode en droge huid ter hoogte van
handen en voeten. U kan deze nevenwerking bestrijden
door de huid goed te hydrateren met een vette crème.
Roodgekleurde urine de eerste uren tot dagen na de
chemotoediening.
Kans op cardiotoxiciteit (impact op het hart). Daarom
wordt regelmatig uw hartfunctie gecontroleerd
(ejectiefractie).

Als u toch last zou hebben van mondslijmvliesontsteking, dan moet u dit zeker melden aan de arts.

