
 I N F O R M A T I E  V O O R  D E  P A T I Ë N T  

Gemcitabine-cisplatinum 

Samenstelling van de therapie 

Deze therapie bestaat uit twee celremmende geneesmiddelen 

(cytostatica): gemcitabine en cisplatinum. Daarnaast kunnen er nog 

enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter 

ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te 

beperken. 

Verloop van de therapie 

Het schema wordt toegediend in cycli. Eén cyclus duurt 21 dagen en 

omvat twee opnames. De eerste opname start op dag één waarbij u voor 

twee dagen en één nacht zal opgenomen worden op de dienst oncologie. 

Dit is noodzakelijk omdat u naast de chemotherapie nog extra vocht 

krijgt toegediend om de nieren te ondersteunen. De tweede opname 

start op dag acht van de behandeling en heeft plaats op het oncologisch 

dagziekenhuis. Overnachting is dan niet nodig. 

Plaats van toediening 

De toedieningen gebeuren via de afdeling oncologie (klik hier voor de 

infobrochure van C6.) en het oncologisch dagziekenhuis (klik hier voor 

de infobrochure van T6) van het OLV Ziekenhuis in Aalst, beide bevinden 

zich op de 6de verdiep in het oude gebouw. U moet zich telkens eerst 

laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien mag u zich aanmelden bij 

de verpleegpost van de afdeling.  
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https://webshare.iprova.be/tk0wvgrmrd854k0c
https://webshare.iprova.be/66sly2rkdvnh37v4


Nevenwerkingen van de therapie 

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 

‘klik hier’. Voor de algemene infobrochure klik hier.  

Klik hier voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.  

Frequente nevenwerkingen 

 Een verminderd aantal rode of witte bloedcellen, klik hier 

 Een verminderd aantal bloedplaatjes, klik hier 

 Haarverlies, klik hier 

 Ongewone vermoeidheid, klik hier  

Minder frequente nevenwerkingen 

 Smaakverandering, klik hier  

 Misselijkheid en braken, klik hier 

 Ontsteking van het mondslijmvlies, klik hier 

 Diarree of obstipatie, klik hier of klik hier  

 Griepachtige verschijnselen, klik hier  

 Tintelingen en een voos gevoel in vingertoppen en tenen, klik 

hier 

 Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid, klik hier 

 Huiduitslag, klik hier 

 Oorsuizingen en een verminderd gehoor, klik hier  

Eerder zelden voorkomende nevenwerkingen 

 Allergische reactie op de chemotherapie, klik hier  
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https://webshare.iprova.be/6xd56zfzol3kz9bs
https://webshare.iprova.be/m55xwd60vpsmxdv8
https://webshare.iprova.be/vz23xrd1k9myw0tj
https://webshare.iprova.be/vz23xrd1k9myw0tj
https://webshare.iprova.be/965ktdtwmmx95n04
https://webshare.iprova.be/bqonq8qsks80l5ms
http://iprova/Management/LinkLoader.aspx?ID=2adf9368-0abd-446b-99ea-8487e3fcda2b
https://webshare.iprova.be/msody7h5sl86qwj3
http://iprova/Management/LinkLoader.aspx?ID=836d68b7-2797-48bb-bc8b-b8e12a09c057
https://webshare.iprova.be/58zxofhkttrw6syx
https://webshare.iprova.be/17f2rwzo2jy7to4b
https://webshare.iprova.be/v05h8620mkpj1jcr
https://webshare.iprova.be/o4tctw7y6h6kzsty
http://iprova/Management/LinkLoader.aspx?ID=c2c170dd-3661-4a42-a3e5-1d0eeb3426d6
https://webshare.iprova.be/3l7ftw86pnlkb2fc
http://iprova/Management/LinkLoader.aspx?ID=73d5c720-4ed5-4211-b8bb-b886c8abdf5f
https://webshare.iprova.be/wznwo9fl55mzb8qc
https://webshare.iprova.be/spp7rcf880sc28z5
https://webshare.iprova.be/4jsv17fxp5sp6d6w
https://webshare.iprova.be/tvhhfdvqbh644mbf
https://webshare.iprova.be/p2qo7n3j50hp4klh


Specifieke richtlijnen 

 Voor deze behandeling neemt u ondersteunende medicatie in met 

medrol omdat deze medicatie de nevenwerkingen van de 

chemotherapie vermindert. Meld het aan uw arts of verpleegkundige 

als u de medicatie bent vergeten.  

U neemt uw medicatie in volgens volgend schema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aarzel niet om bij problemen of vragen uw behandelend arts of 

verpleegkundige te contacteren.  

 Tijdens de inloop van de behandeling dient U alert te zijn op pijn of 

zwelling ter hoogte van de insteekplaats. Indien dit zich voordoet, 

verwittig dan onmiddellijk de verpleegkundige voor controle van het 

infuus. 

 Indien U koorts (dit is temperatuur boven 38,5 °C) of aanhoudende 

nevenwerkingen ontwikkelt dient U contact op te nemen met uw 

behandelend arts/ huisarts.  
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Dag Plaats Tijdstip Product 

Dag 1+2 Opname 8u Chemotherapie 

Dag 3 Thuis 8u 1 co medrol 32mg 

Dag 4 Thuis 8u 1 co medrol 32mg 

Dag 5 Thuis 8u 1 co medrol 32mg 

Dag 8 Dagkliniek 8u Chemotherapie 

Dag 22 Start nieuwe 
cyclus 



Contactgegevens Dienst Oncologie 

Urologische oncologie 

Campus Aalst  

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst  

Tel: 053 72 43 78 

Marleen.de.pauw@olvz-aalst.be 

Brecht.van.vaerenbergh@olvz-aalst.be 
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D i s c l a i m e r  

De informatie in deze brochure is van algemene 

aard en is bedoeld om u een globaal beeld te 

geven van de zorg en voorlichting die u kunt 

verwachten. In iedere situatie, en dus ook de 

uwe, kunnen andere adviezen of procedures van 

toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet 

de informatie die u van uw behandelend arts 

reeds kreeg en die rekening houdt met uw 

specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze 

brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en 

bespreek ze in ieder geval met uw behandelend 

arts. 

  

Versie 20/02/2019  

Goedgekeurd door dokter Peter Schatteman 


