oncologie

Het verloop van de Caelyx kuur
U begint met een chemokuurkuur. Deze kuur bestaat uit één medicijn.
1. Caelyx
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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 anderhalf uur. De kuur wordt afhankelijk van de
bloeduitslagen om de vier weken gegeven.
Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke
bijwerkingen optreden:
 Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
 Haaruitval kan optreden. Dit begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een
machtiging voor een eventueel haarwerk kunt u vragen aan de
oncologieverpleegkundige.
 Door caelyx is, tot enkele dagen na de kuur, roodverkleuring van de urine en
soms het traanvocht mogelijk. Dit is onschuldig. Het kan mogelijk aanleiding
geven tot het verkleuren van contactlenzen. Het is daarom aan te raden deze de
eerste 48 uur na de toediening niet te dragen.
 Hete of lange douches en sauna/jacuzzi’s vermijden. Probeer zo koel mogelijk te
douchen.
 Hand–voetsyndroom, dit uit zich als roodheid en zwelling van de handen en/of
voeten. Vet uw handen en voeten goed in met vette crème (bijv. vaseline of
uierzalf). Vermijdt het dragen van knellende kledingstukken en schoeisel.
 Resten cytostatica kunnen tot dag zeven 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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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.
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