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Chemotherapie

Chemotherapie is de behandeling van kanker met speciale medicijnen. Deze medicijnen heten 
cytostatica. Het doel van deze medicijnen is cellen te doden of deling van cellen te remmen. 
Kankercellen delen zich meestal vaker en sneller. Deze cellen zijn daardoor gevoeliger voor 
cytostatica. Ook gezonde cellen worden door cytostatica geremd. Vooral cellen en weefsels die 
snel groeien, zoals het beenmerg, de slijmvliezen en de haren worden aangetast door de 
chemotherapie. Hierdoor kunnen bijwerkingen ontstaan. Deze zijn meestal van tijdelijke aard. 
Gezonde cellen herstellen zich meestal sneller dan kankercellen.

Het doel van chemotherapie

 Curatieve behandeling, sommige soorten kanker reageren goed op chemotherapie. De 
tumor kan ermee worden vernietigd. De behandeling is gericht op genezing.

 Adjuvante behandeling, deze wordt gegeven ná de in opzet genezende behandeling. 
Bijvoorbeeld chemotherapie na een operatie of bestraling.

 Neo-adjuvante behandeling, deze behandeling wordt gegeven vóór de in opzet 
genezende behandeling. Bijvoorbeeld chemotherapie voor bestraling of een operatie.

 Is genezing niet meer mogelijk; bijvoorbeeld als er uitzaaiingen zijn ontstaan is er een 
palliatieve behandeling mogelijk. Zo’n behandeling is gericht op het remmen van ziekte, 
het verminderen van klachten of voorkomen van klachten.

Dagbehandeling

De oncologieverpleegkundige/casemanager bespreekt met u de startdatum van de 
chemotherapie. Na het voorlichtingsgesprek laat zij u de dagbehandeling zien, die bevindt zich 
op de verpleegafdeling interne geneeskunde/oncologie route 60, waar de chemotherapie wordt 
toegediend.

De dagbehandeling bestaat uit twee bedden en vier stoelen, tijdens de toediening krijgt u iets te 
eten en te drinken aangeboden. Tijdens het inlopen van de kuur mogen twee mensen bij u 
aanwezig blijven. 

U wordt uiterlijk een dag van tevoren op de hoogte gebracht of de kuur doorgaat en tevens het 
tijdstip, in de ochtend of middag. Wij adviseren u dat u gebracht en opgehaald wordt.

Tijdens de behandeling heeft u voor iedere volgende kuur poliklinische afspraak met uw 
internist-oncoloog of de Verpleegkundig Specialist Oncologie. Dit is een verpleegkundige die 
naast verpleegkundige taken ook medische taken verricht, zij werkt onder supervisie van de 
internist-oncoloog en neemt gedeeltelijk van tevoren afgesproken medische taken van de arts 
over.

Vanaf de leeftijd van 70 jaar wordt er door ons een Geriatrisch Assessment (vragenlijst) 
afgenomen.


