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TOON DEZE FOLDER AAN UW HUISARTS,  HUISAPOTHEKER 
EN THUISVERPLEEGKUNDIGE 

 
  

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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Behandelschema 
 
Deze behandeling bestaat uit één geneesmiddel namelijk Mabthera® 
(rituximab). 
Dit is een geneesmiddel dat zich vasthecht aan bepaalde eiwitten op de wand 
van de tumorcellen. Hierdoor kan de groei van deze cellen gestopt worden. 
Tijdens de toediening van Mabthera® (rituximab) is er continue monitoring. 
 
 Dag 1 Wijze van 

toediening 

Mabthera® 
(rituximab) 
 

X 1e toediening: 
over 5 uur 

2e toediening en 
verder: over 4 

uur 
 

Bijkomende medicatie op dag 1 (dag van de 
chemotherapie) 
 
Vooraleer de chemotherapie wordt gestart, zullen andere geneesmiddelen 
toegediend worden als ondersteuning van de behandeling: 
 
• Zantac® 50 mg via infuus 

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

Dit product werkt preventief tegen pijn. 
• Solu-medrol® 80 mg via infuus 

Dit product gaan eveneens de misselijkheid tegen en beschermt tegen 
allergische reacties tijdens de toediening. 

• Cetrizine® 10 mg comprimé 
Dit geneesmiddel wordt gegeven om een mogelijke allergische reactie te 
voorkomen. 

 
 

 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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Bijwerkingen 
 
• Allergische reactie 
• Rillingen 
• Spierstijfheid 
• Opvliegers 
• Misselijkheid 
• Vermoeidheid 
• Hoofdpijn 
• Keelirritatie 
• Rhinitis 
• Braken 
• Lage of hoge bloeddruk 
 

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 
 
U moet thuis geen bijkomende medicatie innemen ter ondersteuning van de 
behandeling. 

  

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. 
• Onvoldoende effect van de geneesmiddelen tegen misselijkheid. 
• Pijn in de mond, moeilijk en/of pijnlijk slikken. 
• Constipatie of verstopping langer dan 3 dagen. 
• Pijn bij plassen, vaak plassen, troebele urine. 
• Plotse huiduitslag. 

 
Raadpleeg spoedgevallen 
 
• Koorts boven 38,5 graden. 
• Overgevoeligheidsreacties. 
• 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 24uur. 
• Diarree langer dan 48 uur. 
• Hartproblemen bestaande uit kortademigheid, hartkloppingen, 

vochtophoping in de benen. 
 

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 
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