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Oxaliplatine-injectie
uitgesproken als (ox al'' i pla' tin)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Oxaliplatine kan ernstige allergische reacties veroorzaken. Deze allergische reacties kunnen optreden binnen enkele 

minuten nadat u oxaliplatine heeft gekregen en kunnen de dood tot gevolg hebben. Vertel het uw arts als u 

allergisch bent voor oxaliplatine, carboplatine (paraplatine), cisplatine (platinol) of andere medicijnen. Als u een van 

de volgende symptomen ervaart, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts of andere zorgverlener: huiduitslag, 

netelroos, jeuk, rood worden van de huid, moeite met ademhalen of slikken, heesheid, gevoel alsof uw keel sluit, 

zwelling van de lippen en tong , duizeligheid, duizeligheid of flauwvallen.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Oxaliplatine wordt samen met andere medicijnen gebruikt voor de behandeling van gevorderde colon- of endeldarmkanker (kanker die in de dikke 

darm begint). Oxaliplatine wordt ook gebruikt met andere medicijnen om te voorkomen dat darmkanker zich verspreidt bij mensen die een 

operatie hebben ondergaan om de tumor te verwijderen. Oxaliplatine zit in een klasse van medicijnen die platinabevattende antineoplastische 

middelen worden genoemd. Het werkt door kankercellen te doden.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Oxaliplatine wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) die in een ader moet worden geïnjecteerd. Oxaliplatine wordt toegediend door een arts of 

verpleegkundige. Het wordt meestal eens in de veertien dagen gegeven.

Vraag uw apotheker of arts om een   kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u oxaliplatine gebruikt,

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Vermeld zeker mondeling
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anticoagulantia ('bloedverdunners') zoals warfarine (Coumadin). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw 
medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u een nierziekte heeft of ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Oxaliplatine kan de foetus schaden. U moet 
anticonceptie gebruiken om zwangerschap te voorkomen tijdens uw behandeling met oxaliplatine. Praat met uw arts over 
soorten anticonceptie die voor u werken. Als u zwanger wordt terwijl u oxaliplatine gebruikt, neem dan contact op met uw 
arts. Geef geen borstvoeding tijdens uw behandeling met oxaliplatine.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan aan de arts of tandarts dat u oxaliplatine 

gebruikt.

u moet weten dat oxaliplatine uw vermogen om infecties te bestrijden kan verminderen. Blijf uit de buurt van 
mensen die ziek zijn tijdens uw behandeling met oxaliplatine.

u moet weten dat blootstelling aan koude lucht of voorwerpen sommige bijwerkingen van oxaliplatine kan verergeren. U mag 
niets eten of drinken dat kouder is dan kamertemperatuur, geen koude voorwerpen aanraken, in de buurt van airconditioners 
of diepvriezers komen, uw handen in koud water wassen of naar buiten gaan bij koud weer, tenzij absoluut noodzakelijk 
gedurende vijf dagen nadat u elke dosis oxaliplatine heeft gekregen . Als u bij koud weer naar buiten moet, draag dan een 
hoed, handschoenen en een sjaal en bedek uw mond en neus.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

Eet of drink niets dat kouder is dan kamertemperatuur gedurende vijf dagen nadat u elke dosis oxaliplatine 

heeft gekregen.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Bel zo snel mogelijk uw arts als u een afspraak voor oxaliplatine niet kunt nakomen. Het is erg belangrijk 
dat u uw behandeling op tijd krijgt.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Oxaliplatine kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen 
ernstig is of niet weggaat:

gevoelloosheid, branderig gevoel of tintelingen in de vingers, tenen, handen, voeten, mond of keel

pijn in de handen of voeten

verhoogde gevoeligheid, vooral voor kou

verminderde tastzin

misselijkheid

braken

diarree

constipatie

gas-
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buikpijn

maagzuur

zweren in de mond

verlies van eetlust

verandering in het vermogen om voedsel te proeven

gewichtstoename of -verlies

hik

droge mond

spier-, rug- of gewrichtspijn

vermoeidheid

ongerustheid

depressie

moeite met inslapen of doorslapen

haaruitval

droge huid

roodheid of vervelling van de huid van handen en voeten

zweten

blozen

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart of de symptomen die worden vermeld 

in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

struikelen of verlies van evenwicht tijdens het lopen

moeite met dagelijkse activiteiten zoals schrijven of knopen vastmaken

moeite met spreken

vreemd gevoel in de tong

aanscherping van de kaak

pijn op de borst of druk

hoesten

kortademigheid

keelpijn, koorts, koude rillingen en andere tekenen van infectie

pijn, roodheid of zwelling op de plaats waar oxaliplatine werd geïnjecteerd

pijn bij het plassen

verminderd plassen

ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen
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bloedneus

bloed in de urine

braaksel dat bloederig is of eruitziet als koffiedik

helder rood bloed in ontlasting

zwarte en teerachtige ontlasting

bleke huid

zwakheid

problemen met zien

zwelling van de armen, handen, voeten, enkels of onderbenen

Oxaliplatine kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik van dit 

medicijn.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

kortademigheid

piepende ademhaling

gevoelloosheid of tintelingen in de vingers of tenen

braken

pijn op de borst

vertraagde ademhaling

vertraagde hartslag

aanscherping van de keel

diarree

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie van 

uw lichaam op oxaliplatine te controleren.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige 
(zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het 
is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.
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randnamen

Eloxatine®

Laatst beoordeeld - 01/09/2010

Leer hoe u deze pagina kunt citeren

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie
voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607035.html 5/5

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

