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Het verloop van de carboplatin/pemetrexed/ 

pembrolizumab kuur  
 
U begint met een combinatie therapie bestaande uit chemotherapie en immunotherapie.  
Deze kuur bestaat uit drie medicijnen.  
1. Carboplatin  
2. Pemetrexed  
3. Pembrolizumab (immunotherapie) 
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Wijze van toediening:  
De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze 
behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van de ZGT.  
De toediening duurt ongeveer twee en een half uur. De kuur wordt afhankelijk van de 
bloeduitslagen om de drie 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 gaat in principe niet uitvallen, mogelijk wordt het alleen wat dunner. Een 

machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.  
 Eén week voordat u start met de chemotherapie krijgt u een vitamine B12 injectie, dit 

wordt om de negen weken herhaald zolang u aan het kuren bent. Dit wordt gegeven 
om de werking en de verdraagzaamheid van pemetrexed te verbeteren.  

 Eén week voordat u start met de chemotherapie gaat u starten met foliumzuur, elke 
ochtend één tablet. Hier gaat u mee door tot en met drie weken na de laatste 
chemokuur. Dit wordt gegeven om de werking en de verdraagzaamheid van 
pemetrexed te verbeteren.  

 Resten chemotherapie kunnen tot dag vijf in het lichaamsvocht (onder meer urine, 
ontlasting, sperma, en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over 
hoe u hiermee om kunt gaan.  

 

De bijwerkingen van pembrolizumab staan beschreven in de bijgeleverde folder en 

waarschuwingskaart. 
 
 
Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen. 
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Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel 
delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld 
vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: 
zgt.nl/mijnzgt. 
 
 
  

https://www.zgt.nl/afspraak-en-opname/inloggen-in-mijnzgt/

