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Samenstelling van de therapie 

Deze therapie bestaat uit drie celremmende geneesmiddelen 

(cytostatica): bleomycine, etoposide en cisplatinum. Deze worden via 

een infuus toegediend. 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 3 weken en 

omvat 3 opnames voor chemotherapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van 

een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe steeds 3 weken 

na dag 1, als de bloeduitslagen en de algemene toestand dit toelaten. 

 U wordt de avond voor de start van de cyclus opgenomen in het 

ziekenhuis om 18u. De bedoeling is om de nieren goed voor te 

bereiden op de chemotherapie. 

 Van dag 1 tot dag 5 krijgt u gedurende 5 dagen chemotherapie. U 

krijgt dan ook veel vocht toegediend om te voorkomen dat de 

therapie uw nieren aantast. 

 Op dag 9 en 16 is er een dagopname voorzien. 
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Plaats van toediening 

De toedieningen gebeuren via de afdeling oncologie en het oncologisch 

dagziekenhuis van het OLV Ziekenhuis in Aalst op C6, 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 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 

 Een verminderd aantal rode/witte bloedcellen en bloedplaatjes, 
klik hier 

 Haarverlies, klik hier 

 Ongewone vermoeidheid, klik hier  

 Ontsteking van het mondslijmvlies, klik hier 

 Misselijkheid en braken, klik hier 

Minder frequente nevenwerkingen 

 Smaak- en reukverandering, klik hier  

 Oorsuizingen en verminderd gehoor, klik hier  

 Diarree, klik hier 

 Tintelingen en een voos gevoel in vingertoppen en tenen, klik 
hier 
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 Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid, klik hier 

 Door de bleomycine kunt u tot 24u na de toediening koorts 
krijgen 

Eerder zelden voorkomende nevenwerkingen 

 Allergische reactie op de chemotherapie, klik hier  

 Er kunnen huidveranderingen optreden, klik hier 

Specifieke richtlijnen 

 Voor deze behandeling neemt u ondersteunende medicatie die de 

nevenwerkingen van de chemotherapie vermindert. De nodige 

voorschriften hiervoor worden meegegeven waarna u deze medicatie 

kan afhalen bij uw apotheker. 

 Bleomycine kan schadelijk zijn voor uw longen. Daarom zal uw arts 

een longfunctieonderzoek laten uitvoeren voor de start van de 

chemotherapie. 

 Het is belangrijk dat u stopt met roken. 

 Bij een algemene narcose dient u de anesthesist op de hoogte te 

stellen van uw behandeling met bleomycine. U mag na een 

behandeling met bleomycine immers geen zuivere zuurstof 

gebruiken. 

 Bespreek met uw arts als u sporten beoefent zoals diepzeeduiken of 

bergbeklimmen. 

 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. 
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 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.  

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. 
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