Oncologie

Carfilzomib dexamethason
U begint met een kuur. Deze kuur bestaat uit twee medicijnen.
1.
Carfilzomib
2.
Dexamethason
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Wijze van toediening:
U krijgt carfilzomib via een infuus in een ader in uw arm of hand. Deze behandeling vindt
plaats op de dagbehandeling oncologie van ZGT. Tijdens de eerste kuur krijgt u extra vocht via
het infuus. Zo kunnen de afvalstoffen in uw bloed goed worden afgevoerd uit uw lichaam.
De eerste kuur met carfilzomib duurt ongeveer anderhalf uur. Daarna duren de kuren
ongeveer een uur. Het kan zijn dat u tijdens de vervolgkuren ook extra vocht krijgt. Dan duren
de vervolgkuren ook anderhalf uur.
U start thuis met het innemen van de dexamethason, deze krijgt u in tabletvorm. De
dexamethason tabletten neemt u tussen de 30 minuten en uiterlijk vier uur voor het infuus in.
Daarnaast neemt u de dexamethason tabletten in op de dagen die beschreven staan in het
behandelschema.
De kuur wordt afhankelijk van de bloeduitslagen om de vier weken gegeven.

Bijwerkingen










Bij koorts boven de 38.5° C moet u contact met ons opnemen.
(Allergische) reactie op het infuus, met name bij de eerste toedieningen. Meld het als u
tijdens de toediening of vlak daarna klachten krijgt zoals koorts, rillingen, benauwdheid,
misselijkheid, overgeven, spierkrampen of –slapte.
Klachten van een grieperig gevoel en spier- en/of gewrichtspijn kunnen voorkomen. U mag
hiervoor zo nodig tot maximaal vier keer daags 1000 mg paracetamol innemen.
Er kunnen buikklachten met buikpijn, diarree, verstopping optreden. Neem bij
aanhoudende diarree na 24 uur of aanhoudende verstopping na 48 uur contact op met het
ziekenhuis.
Misselijkheid en braken. Neem bij aanhoudend braken na 24 uur contact op met het
ziekenhuis.
Vermoeidheid.
Het is belangrijk dat u goed drinkt tijdens de behandeling, ook thuis (zes tot acht kopjes).
U kan u vocht gaan vasthouden, bijvoorbeeld rond de enkels of in het gezicht. Controleer
uw gewicht regelmatig. Komt u in korte tijd veel aan of wordt u kortademig, neem dan
contact op met het ziekenhuis.
Slapeloosheid.
Veranderingen in gevoel of stemming.
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Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.
Dagbehandeling oncologie:
Buiten kantooruren via afdeling 5 west:

088 708 3564
088 708 3420

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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