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TOON DEZE FOLDER AAN UW HUISARTS,  HUISAPOTHEKER 
EN THUISVERPLEEGKUNDIGE 

 
  

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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Behandelschema 
 
Deze kuur bestaat uit 1 monoklonaal antilichaam (Mabthera®), 3 cytostatica 
en prednisolone per oraal.  De cytostatica Endoxan® (cyclofosfamide), 
Doxorubicine® en Vincristine® worden samen met prednisolone benoemd 
als ‘CHOP’. Onderstaand schema is 1 cyclus uit uw behandeling. 
 
  Dag 1 DAG  2t/m 21 Wijze van  

toediening 

Mabthera® 
(rituximab) 

X RUST Wordt traag 
toegediend 

Endoxan® 
(cyclofosfamide) 

X RUST 30 min 

Doxorubicine® 
(doxorubicine) 

X RUST 10 min 

Vincristine® 
(vincristine) 

X RUST 15 min 

Prednisolone - 2 t/m dag 6 5 capsules mee 
naar huis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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Bijkomende medicatie op dag 1 
 
Vooraleer de chemotherapie wordt gestart, zullen andere geneesmiddelen 
toegediend worden als ondersteuning van de behandeling. 
 
Voor de start van Mabthera® (rituximab): 
 
• Cetirizine® 10 mg tablet 

Dit geneesmiddel wordt gegeven om een mogelijke allergische reactie te 
voorkomen. 

 
• Ranitidine 50mg (Zantac®) via infuus  

Dit product dient ter bescherming van de maag.  
 
• Paracetamol (Paracetamol®) via infuus 

Dit product werkt preventief tegen pijn. 
 

• Solu-medrol® 80 mg via infuus 
Dit product gaat eveneens de misselijkheid tegen en beschermt eveneens 
tegen allergische reacties tijdens de toediening. 

 
Voor de start van CHOP: 
 
• Aloxi ® en Litican® IV 

Deze geneesmiddelen werken preventief tegen misselijkheid. 
 
• Neulasta® 

Deze spuit werkt preventief tegen een daling van het aantal witte 
bloedcellen. 

 
• Aranesp® 

Deze spuit werkt preventief tegen een daling van het aantal rode 
bloedcellen. 
  

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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Bijwerkingen 
 
• Verminderde aanmaak van rode bloedcellen (vermoeidheid), witte 

bloedcellen (infecties) en bloedplaatjes (bloedingen) 
• Bloeddrukverlaging 
• Spierpijn, botpijn, grieperig gevoel 
• Hoofdpijn 
• Irritatie van de huid 
• Koorts 
• Misselijkheid en braken 
• Allergie 
• Haaruitval 

 
Indien u meer informatie wenst rond de mogelijke nevenwerkingen van uw 
behandeling en bijhorende tips, raadpleeg dan de algemene brochure 
‘Chemotherapie op het oncologisch daghospitaal’. 
 

Thuismedicatie 
 
Thuis krijgt u nog extra medicatie ter ondersteuning van de behandeling: 
 
• Prednisolone® capsule 

Dit geneesmiddel is nog een onderdeel van het CHOP-schema en werd 
speciaal voor u bereid. Te beginnen vanaf de dag na uw chemotoediening.  

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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Bij volgende klachten of tekens: 
Raadpleeg uw (huis)arts 
 
• Koude rillingen 
• Bloed in urine of stoelgang 
• Spontaan ontstaan van grote of veel blauwe plekken 
• Overgevoeligheidsreacties  
• Onvoldoende effect van de geneesmiddelen tegen misselijkheid 
• Diarree langer dan 48 uur 
• Pijn in de mond, moeilijk en/of pijnlijk slikken 
• Constipatie of verstopping langer dan 3 dagen 
• Pijn bij plassen  
• Plotse huiduitslag 

 
Raadpleeg spoedgevallen 
 
• Koorts boven 38,5 °C 
• Wondjes en neusbloedingen, die langer dan 15 minuten bloeden 
• Puntbloedingen op de huid 
• Een gezwollen hand of arm aan de kant waar de poortkatheter zich 

bevindt 
• Overvloedig braken langer dan 24 uur 

 
Meld bij uw volgende bezoek alle ongemakken die u ondervindt van uw 
therapie. 
Bij enige twijfel mag u steeds het oncologisch daghospitaal of het 
secretariaat van uw arts contacteren. 
  

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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Nuttige telefoonnummers 
 
Sint-Dimpna ziekenhuis Geel 
014/57.77.77 
 
Oncologisch dagziekenhuis 
014/57.71.74 
 
Verblijfsafdeling oncologie 
014/57.73.70 
 
Spoedgevallen 
014/57.70.00 
 
Behandelende artsen 
Dr. De Samblanx 
Dr. De Vooght 
Dr. Beckers 
 
Website: www.ziekenhuisgeel.be 
 
Versie: 06/04/2018 
 
Alhoewel de ziekenhuisapothekers van het AZ Sint-Dimpna ziekenhuis te Geel de medische 
informatie omtrent dit product kritisch hebben doorgenomen, kunnen zij niet verantwoordelijk 
gesteld worden voor de inhoud van de folder. Het gebruik van de folder is op eigen risico en 
verantwoordelijkheid. Deze folder vervangt de bijsluiter niet. 
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