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

Cisplatine – etoposide 
bij niet-kleincellige longkanker  

Samenstelling van de therapie 

In samenspraak met uw arts is er beslist chemotherapie met cisplatine 

en etoposide te geven. De naam chemotherapie verwijst naar de 

behandeling met geneesmiddelen die de snel delende cellen van een 

kwaadaardig gezwel vernietigen of in hun groei remmen. 

De medicatie wordt rechtstreeks in de bloedbaan gebracht met een 

infuus.  

De behandeling kan worden aangepast afhankelijk van hoe u deze 

verdraagt of van de resultaten van het bloedonderzoek dat telkens voor 

een nieuwe toediening zal worden verricht. 

Verloop van de therapie 

Het schema wordt toegediend in cycli. Eén cyclus duurt vier weken. Dag 

1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. Op dag 1 krijgt u twee 

celremmende geneesmiddelen. U verblijft dan een volledige dag in het 

dagziekenhuis. Op dag 2, 3, 4 en 5 krijgt u één celremmend 

geneesmiddel en verblijft u een halve dag in het dagziekenhuis. Op dag 

8 krijgt u eveneens één celremmend geneesmiddel, maar verblijft u een 

volledige dag in het dagziekenhuis. Dit is noodzakelijk omdat u naast de 

chemotherapie nog extra vocht toegediend krijgt om uw nieren te 

beschermen. 
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De volgende cyclus start vier weken na dag één. De dag vóór de 

toedieningen van de chemotherapie krijgt u een afspraak voor 

bloedafname en raadpleging bij de arts. Op dat moment wordt beslist of 

de behandeling kan doorgaan of moet uitgesteld worden. 

De therapie wordt toegediend via een poortkatheter. Dit is een 

onderhuids, volledig implanteerbaar systeem, gebruikt om een 

betrouwbare toegang tot de bloedbaan te verkrijgen. Klik hier voor de 

infobrochure plaatsen van een poortkatheter. 

Het aantal cycli behandeling zal uw arts met u bespreken. Na twee cycli 

gebeurt een herevaluatie met CT-scan. Op dat moment wordt beslist of 

er twee volgende cycli worden gegeven of er een onderhoudstherapie 

volgt met immunotherapie.  

Plaats van toediening 

De toedieningen gebeuren via het oncologisch dagziekenhuis van het 

OLV Ziekenhuis in Aalst op C6, 6de verdieping 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 het oncologisch 

dagziekenhuis op C6. Klik hier voor de infobrochure van C6. 

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 

 Verminderd aantal witte bloedcellen (risico op koorts en 

infecties), klik hier 
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https://webshare.iprova.be/vymkkcjwbmd972h2
https://webshare.iprova.be/tk0wvgrmrd854k0c
https://webshare.iprova.be/6xd56zfzol3kz9bs
https://webshare.iprova.be/m55xwd60vpsmxdv8
https://webshare.iprova.be/vz23xrd1k9myw0tj


 Verminderd aantal rode bloedcellen (waardoor vermoeidheid en 

bleek zien), klik hier 

 Verminderd aantal bloedplaatjes (risico op bloedingen), klik 

hier 

 Misselijkheid met of zonder braken, klik hier 

 Verminderde eetlust, klik hier  

 Smaak- en/of reukverandering, klik hier  

 Vermoeidheid, klik hier  

 Haarverlies, klik hier 

Minder frequente nevenwerkingen 

 Ontsteking van het mondslijmvlies, klik hier 

 Diarree of obstipatie, klik hier of klik hier  

 Spier- en gewrichtspijn 

 Tintelingen in vingertoppen en tenen, klik hier 

 Bloedingsrisico 

 Kortademigheid 

Specifieke richtlijnen 

Bij een behandeling met cisplatine en etoposide dient u ondersteunende 

medicatie te nemen, omdat deze de nevenwerkingen vermindert.  

Zie hiervoor het schema op de volgende pagina. 
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https://webshare.iprova.be/vz23xrd1k9myw0tj
https://webshare.iprova.be/vz23xrd1k9myw0tj
https://webshare.iprova.be/58zxofhkttrw6syx
https://webshare.iprova.be/msody7h5sl86qwj3
http://iprova/Management/LinkLoader.aspx?ID=836d68b7-2797-48bb-bc8b-b8e12a09c057
https://webshare.iprova.be/msody7h5sl86qwj3
http://iprova/Management/LinkLoader.aspx?ID=836d68b7-2797-48bb-bc8b-b8e12a09c057
https://webshare.iprova.be/bqonq8qsks80l5ms
http://iprova/Management/LinkLoader.aspx?ID=2adf9368-0abd-446b-99ea-8487e3fcda2b
https://webshare.iprova.be/965ktdtwmmx95n04
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/wznwo9fl55mzb8qc


 

 

 

 

Tijdens de inloop van de behandeling dient u alert te zijn voor pijn of 

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

verwittig dan onmiddellijk de verpleegkundige voor controle van het 

infuus. 

Het is belangrijk de eerste dagen na uw behandeling voldoende te 

drinken: minimaal 1,5 liter water per dag. 

Bij koorts (2 keer na elkaar >38°C) of aanhoudende nevenwerkingen 

dient u contact op te nemen met uw huisarts. Tijdens de nacht of het 

weekend kan u zich aanmelden via de dienst spoedgevallen.  

Aarzel niet om bij problemen of vragen uw verpleegkundig specialist of 

maatschappelijk assistente te contacteren. 

Succes met de behandeling! 

Contactgegevens 

Respiratoire oncologie 

Campus Aalst  

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst  

Tel: 053 72 40 32 

Long.onco@olvz-aalst.be 
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Product Toedieningswijze 

Medrol 32 mg Dag 9 Dag 10 Dag11 

Thuis Thuis Thuis 

8u 8u 8u 

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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Goedgekeurd door dokter Piet Vercauter 


