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Cisplatine-injectie
uitgesproken als (zus' platin)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Cisplatine-injectie moet worden gegeven in een ziekenhuis of medische instelling onder toezicht van een arts die 

ervaring heeft met het toedienen van chemotherapiemedicatie voor kanker.

Cisplatine kan ernstige nierproblemen veroorzaken. Nierproblemen kunnen vaker voorkomen bij oudere 

mensen. Uw arts zal voor en tijdens uw behandeling laboratoriumtests bestellen om te zien of uw nieren door 

dit medicijn worden aangetast. Vertel het uw arts als u een nierziekte heeft of ooit heeft gehad. Vertel het uw 

arts en apotheker als u aminoglycoside-antibiotica gebruikt, zoals amikacine (Amikin), gentamicine 

(Garamycin) of tobramycine (Tobi, Nebcin). Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan 

onmiddellijk contact op met uw arts: verminderd plassen; zwelling van het gezicht, armen, handen, voeten, 

enkels of onderbenen; of ongewone vermoeidheid of zwakte.

Cisplatine kan ernstige gehoorproblemen veroorzaken, vooral bij kinderen. Gehoorverlies kan in sommige 

gevallen blijvend zijn. Uw arts zal tests bestellen om uw gehoor voor en tijdens uw behandeling te controleren. 

Vertel het uw arts en apotheker als u ooit radiotherapie op uw hoofd heeft gehad. Vertel het uw arts en 

apotheker als u aminoglycoside-antibiotica gebruikt, zoals amikacine (Amikin), gentamicine (Garamycin) of 

tobramycine (Tobi, Nebcin). Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op 

met uw arts: gehoorverlies, oorsuizen of duizeligheid.

Cisplatine kan ernstige allergische reacties veroorzaken, vooral als u meer dan één dosis cisplatine-injectie 

heeft gekregen. Als u een allergische reactie krijgt op een cisplatine-injectie, kan deze binnen enkele minuten 

nadat uw infusie is gestart beginnen en kunt u de volgende symptomen krijgen: netelroos; huiduitslag; jeuk; 

roodheid van de huid; moeite met ademhalen of slikken; zwelling van het gezicht, keel, tong, lippen; 

duizeligheid; flauwvallen; of snelle hartslag. Vertel het uw arts onmiddellijk als u een van deze symptomen 

ervaart.

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal voor, tijdens en na uw behandeling 

bepaalde tests bestellen om de reactie van uw lichaam op cisplatine te controleren. Het kan zijn dat uw 

arts uw behandeling moet stoppen of uitstellen als u bepaalde bijwerkingen ervaart.
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hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Cisplatine wordt gebruikt in combinatie met andere medicijnen om kanker van de testikels te behandelen die niet is 

verbeterd of die is verergerd na behandeling met andere medicijnen of bestralingstherapie. Cisplatine wordt alleen of in 

combinatie met andere medicijnen gebruikt voor de behandeling van eierstokkanker (kanker die begint in de vrouwelijke 

voortplantingsorganen waar eicellen worden gevormd) die niet is verbeterd of die is verergerd na behandeling met andere 

medicijnen of bestralingstherapie. Cisplatine wordt ook alleen of in combinatie met andere medicijnen gebruikt om 

blaaskanker te behandelen die niet alleen met chirurgie of bestraling kunnen worden behandeld. Cisplatine zit in een klasse 

van medicijnen die bekend staat als platinabevattende verbindingen. Het werkt door de groei van kankercellen te stoppen 

of te vertragen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Cisplatine-injectie wordt geleverd als een oplossing (vloeistof) die gedurende 6 tot 8 uur intraveneus (in een ader) moet worden geïnjecteerd door 

een arts of verpleegkundige in een medische instelling. Het wordt meestal eenmaal per 3 tot 4 weken gegeven.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Cisplatine wordt soms ook gebruikt voor de behandeling van hoofd- en nekkanker (waaronder kanker van de mond, lip, 

wang, tong, gehemelte, keel, amandelen en sinussen), longkanker, kanker van de baarmoederhals en slokdarm, 

hersentumoren, kwaadaardig pleuraal mesothlioom (kanker in het slijmvlies van de borst of buik), en neuroblastoom 

(een kanker die in zenuwcellen begint en vooral bij kinderen voorkomt). Praat met uw arts over de risico's van het 

gebruik van dit medicijn voor uw aandoening.

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

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u cisplatine inneemt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor cisplatine, carboplatine (paraplatine), andere 
medicijnen of een van de bestanddelen van de cisplatine-injectie. Vraag uw apotheker om een   lijst van de 
ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u de 
medicijnen vermeldt die worden vermeld in het gedeelte BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN en een van de 
volgende: amfotericine B (Abelcet; AmBisome; Amphotec, Fungizone Intraveneus), anticonvulsiva zoals 
fenytoïne (Dilantin), bumetanide (Bumex), ethacrynzuur (Edecrin), furosemide (Lasix), pyridoxine (Vitamine B-6). 
Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. 
Veel andere medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben met cisplatine, dus vertel uw arts over alle 
medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen.

vertel het uw arts als u een nierziekte of gehoorproblemen heeft. Uw arts wil misschien niet dat u een 
cisplatine-injectie krijgt.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. U mag niet zwanger 
worden of borstvoeding geven terwijl u cisplatine krijgt. Als u zwanger wordt terwijl u cisplatine krijgt, neem dan 
contact op met uw arts. Cisplatine kan de foetus schaden.
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wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

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

misselijkheid

braken

diarree

haaruitval

verlies van het vermogen om voedsel te proeven

hik

droge mond, donkere urine, verminderd zweten, droge huid en andere tekenen van uitdroging

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:

zwelling, pijn, roodheid of branderig gevoel op de injectieplaats

pijn, branderig gevoel of tintelingen in de handen of voeten

spierkrampen

moeite met lopen

gevoel van een elektrische schok wanneer u uw nek naar voren buigt

toevallen

plotselinge veranderingen in het gezichtsvermogen, inclusief kleurenzien

verlies van gezichtsvermogen

oogpijn

pijn op de borst of druk

koorts, keelpijn, koude rillingen of andere tekenen van infectie

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

zwarte en teerachtige ontlasting

rood bloed in ontlasting

bloederig braaksel

uitgebraakt materiaal dat op koffiedik lijkt

Cisplatine kan het risico verhogen dat u andere vormen van kanker krijgt. Praat met uw arts over de risico's van het gebruik 

van dit medicijn.

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

van dit medicijn.
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Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 

Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

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:

verminderd plassen

zwelling van het gezicht, armen, handen, voeten, enkels of onderbenen

ongewone vermoeidheid of zwakte

geel worden van de huid of ogen

pijn in de rechterbovenhoek van de maag

misselijkheid

braken

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

gehoorproblemen

plotselinge veranderingen in het gezichtsvermogen

koorts, keelpijn, koude rillingen of andere tekenen van infectie

pijn, branderig gevoel, gevoelloosheid of tintelingen in de handen of voeten

wat moet ik nog meer weten?

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept 
(zonder recept verkrijgbaar) 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.

randnamen

Platinol®ik

Platinol-AQ®ik

andere namen

cis-DDP
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cis-Diamminedichloorplatina

cis-platina II

DDP

-Dit merkproduct is niet meer op de markt. Mogelijk zijn er generieke alternatieven beschikbaar.

Laatst herzien - 15-10-2011

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/a684036.html 5/5

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

