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

Hydroxycarbamide 
 (Hydrea®) 

Hemato-
logie 

Samenstelling van de therapie 

Hydroxycarbamide is een oraal geneesmiddel dat o.a. gebruikt wordt 

voor de behandeling van myeloproliferatieve ziektes, zoals de ziekte van 

Vaquez (polycythaemia vera), essentiële thrombocytose, myelofibrose 

etc.  

Het geneesmiddel remt de aanmaak van nieuwe bloedcellen. 

Verloop van de therapie 

Hydroxycarbamide bestaat enkel onder de vorm van capsules van 500 

mg. De dosis wordt bepaald door uw behandelend hematoloog. 

Hydroxycarbamide mag ingenomen worden met of zonder voedsel.  

Indien U één capsule dient in te nemen, doet U dat best ’s morgens, 

telkens op hetzelfde moment van de dag. Als U meerdere capsules dient 

in te nemen, mag U de capsules verspreiden over de dag. De capsules 

dienen in hun geheel (zonder te kauwen) ingeslikt te worden.  

Hydroxycarbamide kan afgeleverd worden door uw eigen apotheek. U zal 

van uw behandelend hematoloog hiervoor de noodzakelijke voorschriften 

krijgen bij elke raadpleging (meestal voor 3 maanden).  

Het is noodzakelijk dat uw bloedbeeld regelmatig wordt gecontroleerd.  



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.  

De nevenwerkingen van hydroxycarbamide  zijn eerder zeldzaam en 

meestal mild. 

 

 Tekort aan rode bloedcellen, klik hier 

 Tekort aan witte bloedcellen, klik hier 

 Tekort aan bloedplaatjes, klik hier 

 Veranderingen in smaak, klik hier  

 Branderig gevoel in de mond en aftes 

 Misselijkheid en braken, klik hier 

 Vermoeidheid, klik hier  

 Verkleuring van de nagels, klik hier  

 Slecht genezende wonden (vnl. aan de benen) 

 Diarree, klik hier 

 Constipatie, klik hier  
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Specifieke richtlijnen 

De inname van hydroxycarbamide kan leiden tot de ontwikkeling van 

slecht genezende wondes, vnl. aan de benen. Indien dit optreedt, neemt 

U best sneller contact met uw behandelend hematoloog.  

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

aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt dient U contact op te nemen 

met uw behandelend hematoloog. Dit kan tijdens de kantooruren door 

rechtstreeks te bellen naar uw arts. Tijdens de nacht of het weekend 

dient U te bellen naar de hospitalisatie afdeling Hematologie (T6). 
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Contactgegevens 
Dienst Hematologie 

 

Campus Aalst  

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst  

Tel: 053 72 46 59 

hematologie@olvz-aalst.be 

 

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 22/02/2019  

Goedgekeurd door dokter Karel Fostier 
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