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Nevenwerkingen  
chemotherapie 

     Neven- 

  werkingen 

Chemotherapie werkt zowel in op de kankercellen als op de gezonde snel 

delende cellen. Chemotherapie tast dus ook sommige gezonde weefsels 

aan. De meest kwetsbare organen zijn het beenmerg, het 

spijsverteringskanaal, het voortplantingsstelsel en de haarfollikels. De 

meeste weefsels herstellen snel zodra de behandeling stopgezet wordt. 

Of u al dan niet bijwerkingen zal vertonen, is afhankelijk van de 

toegediende chemotherapie en de manier waarop uw lichaam reageert. 

Het is dus moeilijk te voorspellen of u last krijgt van de behandeling. 

Toch is het nuttig dat u hierover praat met uw arts en verpleegkundige. 

Het is immers belangrijk dat u eventuele bijwerkingen herkent en 

signaleert, zodat die kunnen behandeld worden.  

U moet weten dat de bijwerkingen het gevolg zijn van de behandeling en 

niet van uw ziekte. Zij verdwijnen meestal als de behandeling wordt 

stopgezet. U hoeft niet noodzakelijk bijwerkingen te vertonen opdat de 

therapie zou slagen.  

Laat u eveneens niet beïnvloeden door verhalen van andere mensen. 

Iedereen reageert immers verschillend op de behandeling.  

Het is belangrijk dat uw familie en naasten weten dat u ten gevolge van 

uw ziekte en behandeling moeilijke periodes kan doormaken, zodat zij u 

daarbij kunnen steunen.  



Voorkomende nevenwerkingen worden hieronder besproken. Door het 

oplijsten van de nevenwerkingen lijkt het alsof de behandeling erger is 

dan de ziekte zelf. Daarom wordt weergegeven welke nevenwerking 

eerder vaak, minder vaak of zelden voorkomt bij uw specifieke 

behandeling. Alle nevenwerkingen hoeven niet op te treden. 
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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. 
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