Behandeling
& medicatie

Chemotherapie thuis: ifosfamide
Je kind krijgt een kuur ifosfamide thuis. De kuur start op de
dagbehandeling van het Prinses Máxima Centrum, de rest van de
kuur krijgt je kind thuis gedurende 12 dagen toegediend.

De kuur
• De chemotherapie zit in cassettes. De eerste cassette wordt op de
dagbehandeling van het Máxima aangesloten.
• Je krijgt twee cassettes, een pomp en andere medicatie mee naar huis.
• De overige drie cassettes worden bij jullie thuis bezorgd.
• De thuiszorgverpleegkundige verwisselt de cassette om de twee dagen.
• De thuiszorgverpleegkundige is opgeleid om chemotherapie toe te dienen.
• De thuiszorgverpleegkundige verwijdert aan het eind van de kuurt de VITnaald of sluit de lijn af met een zoutoplossing en heparine, tenzij anders
afgesproken met de kinderoncoloog of verpleegkundig specialist.

Bijwerkingen en medicijnen
• Je kind krijgt medicijnen tegen de misselijkheid.
• Het krijgt ook een medicijn (mesna) om de blaas te beschermen. Dit zit al
in de cassettes met ifosfamide.
• Laat je kind extra drinken.
• Zo nodig krijgt je kind een medicijn (pegfilgrastim) om de aanmaak van
witte bloedcellen te stimuleren.
• Je hoeft alleen de temperatuur bij je kind op te meten als je denkt dat het
koorts heeft of als het warm aanvoelt.
• Kijk ook eens op de medicijnkaarten in je Dagboekagenda of op de
website.

Contact opnemen
Neem contact op met de thuiszorgverpleegkundige als de infuuspomp een
alarm geeft. Deze overlegt zo nodig met het Prinses Máxima Centrum.
Neem contact op met het Prinses Máxima Centrum:
• als je kind koorts heeft (38.5 of hoger, of enkele uren 38)
• als je kind veel vocht vasthoudt
• als je kind ondanks de medicijnen erg misselijk is en veel overgeeft
• als er bloed in de urine van je kind zit
• als je kind niet plast
• als je ongerust bent
• als je vragen hebt of als iets niet duidelijk is

Contact
Tijdens kantooruren:
verpleegkundig specialist solide tumoren via 088-972 92 03.
Buiten kantooruren:
dienstdoende kinderoncoloog via 088-972 72 72.

Op deze kaart staan de meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn.
Wil je een volledig overzicht, vraag dit dan aan de arts, verpleegkundige of apotheker.

