Bijwerkingen bij kankermedicijnen
Bloedproblemen bij gebruik van een kuur

koorts

trillende handen

blauwe plek

Wat is een kuur?
Als je kanker hebt gebruik je vaak meerdere dagen dezelfde kankermedicijnen.
Dit heet een kuur.
Vaak zijn er meerdere kuren nodig bij de behandeling van kanker.
Bloedproblemen bij gebruik kuur.
Bij elke kuur kun je last krijgen van bloedproblemen.
Vaak beginnen de bloedproblemen binnen een week
nadat je bent gestart met de kuur.
Meestal zijn de bloedproblemen na drie weken weer weg.
Bij elke kuur kun je weer last krijgen van bloedproblemen.

Van deze klachten kun je last krijgen als je
bloedproblemen hebt.
• Bibberen of koude rillingen.
• Koorts boven de 38 graden.
• Een wondje dat blijft bloeden.
• Veel blauwe plekken, maar je hebt je niet gestoten.
• Steeds een bloedneus.
• Je voelt je benauwd, moe of duizelig.
• Branderig gevoel bij het plassen of bij het poepen.
• Buikkrampen.
• Bloed in de plas.
• Bloed in de poep waardoor die er donkerder uitziet.

Helaas kan je zelf niets doen tegen bloedproblemen.
Neem contact op met de dokter of verpleegkundige uit het ziekenhuis
als je deze klachten hebt.

Zorg goed voor jezelf:
• Poets je tanden na het eten.
• Droog je goed af na het wassen.
• Smeer je huid in met crème.
• Knip je nagels voorzichtig zodat je geen wondje krijgt.
• Blijf uit de buurt van mensen die een besmettelijke ziekte hebben
• en jou ook ziek kunnen maken.
• Zoals verkouden, diarree, een koortslip, een steenpuist of waterpokken.
• Kom niet op plekken waar veel mensen zijn.
• Zoals een volle bus of trein, restaurant of een lift.

Dit kan de dokter doen.
De dokter kan je bloed laten controleren.
De dokter geeft je tips als de klachten niet weg gaan of erger worden.
Soms verandert de dokter de hoeveelheid medicijn.
Of de dokter geeft een ander medicijn.
Soms geeft de dokter medicijnen tegen bloedproblemen.
Ga altijd naar de dokter of verpleegkundige.

Wil je meer weten over bijwerkingen na kankermedicijnen?
Kijk op www.darmkanker.nl
in samenwerking met
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