oncologie

Het verloop van de FOLFIRINOX kuur
U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit vier medicijnen.
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Wijze van toedienen, waar en hoe vaak?
Het medicijn wordt u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Dit
gebeurt op de oncologie afdeling van ZGT. U blijft voor deze kuur 2 nachten
opgenomen. Voorafgaande aan de kuur krijgt u een onderhuidse injectie om
bijwerkingen tegen te gaan.
De kuur wordt afhankelijk van de bloeduitslagen om de 2 weken gegeven.
Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke
bijwerkingen optreden:
 Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
 Uw haar kan gaan uitvallen, mogelijk wordt het alleen dunner. Dit is van tijdelijke
aard. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor
een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
 Irinotecan heeft als meest voorkomende bijwerking het optreden van diarree.
Neem contact op met de oncologieverpleegkundige indien u vaker dan 4x daags
diarree heeft, zij zullen u adviseren over een passende behandeling. Blijf alert op
uw ontlastingpatroon, de medicijnen die u krijgt voorgeschreven kunnen obstipatie
(verstopping) als gevolg hebben.
 U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in de vingertoppen en/of
tenen. Meldt dit bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis.
 Drink zo min mogelijk koude dranken en kleed u zo warm mogelijk aan.
 Tijdens de toediening van oxaliplatin kan een pijnlijk, prikkelend gevoel ontstaan in
de arm. Hiervoor krijgt u een warme doek op de infuus arm. Ook kunt u van huis
een kruik meenemen die wij dan voor u vullen met warm water.
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Soms kan een gespannen gevoel in de keel of hals ontstaan. Dit doet zich meestal
voor tijdens of vlak na de toediening. Het verdwijnt over het algemeen vrij snel.
Kenmerken zijn: moeilijk slikken of praten, benauwdheid, spanning in de kaken,
vreemd gevoel in de tong
Resten cytostatica kunnen tot dag 8 in het lichaamsvocht (onder meer urine,
ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u
adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen
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