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cytostatica 
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AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud 

ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. 

Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, 

tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en 

artsen hiervoor niet aansprakelijk. 

  



 
3 

Inhoud 

 

Inleiding .................................................................................................. 5 

Omschrijving en doel van de behandeling ............................................... 5 

Voorzorgsmaatregelen ............................................................................ 5 

Tot slot .................................................................................................... 7 

Wie contacteren bij vragen / problemen? ................................................ 7 

Persoonlijke notities / vragen .................................................................. 7 

 

  



 
4 

  



 
5 

Inleiding 

Deze brochure biedt u de nodige informatie over de preventie van 
extravasatie van cytostatica. Het is onmogelijk om in deze brochure alle 
details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig 
bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.  

Omschrijving en doel van de behandeling 

Uw behandeling (chemotherapie) omvat één of meer geneesmiddelen 
(cytostatica). Deze geneesmiddelen worden via een ader toegediend, 
maar kunnen onbedoeld en om verschillende redenen buiten de ader in 
het omliggend weefsel terechtkomen en mogelijks huidschade 
veroorzaken. Deze verwikkeling wordt een “extravasatie” genoemd. 
 
De arts zal u vóóraf altijd informeren wanneer u een geneesmiddel krijgt 
dat bij een extravasatie huidschade kan veroorzaken. Om deze 
verwikkeling zo veel mogelijk te voorkomen, is uw bijdrage van groot 
belang om uw behandeling in maximale veiligheid te laten verlopen. 

Voorzorgsmaatregelen 

Neem volgende voorzorgsmaatregelen om deze verwikkeling zoveel 
mogelijk te voorkomen. 
 

 Draag bij elke toediening losse kleding die geen hinder kan geven 
voor het plaatsen van een katheter of naald (geen getailleerde 
blouse, geen opgerolde mouwen die kunnen hinderen). 
 

 Beperk tijdens de toediening zo veel mogelijk bewegingen aan de 
zijde waar naald / katheter zit. 

 

 Tijdens de chemotherapie mag u geenszins uw bed, zetel, kamer 
verlaten zonder de aanwezigheid van de verpleging. Verwittig altijd 
eerst de verpleging indien u tijdens de chemotherapie naar het 
toilet wilt gaan. 
 

 De verpleging voorziet altijd een extra pleister op de leiding van het 
infuus om rechtstreekse trekkracht op de naald of katheter te 
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voorkomen. Voorkom zoveel mogelijk dat de leiding van het infuus 
teveel naast de zetel of het bed hangt. 

 
Verwittig ONMIDDELLIJK de verpleging indien één of meer van de 
volgende verschijnselen bij de start of tijdens uw behandeling optreden: 
 

 Pijn, jeuk (kan brandend of stekend zijn) of elk abnormaal gevoel 
rondom de katheter of naald. 
 

 Zwelling, roodheid, verharding rondom de katheter of langsheen de 
ader. 

 

 Als de extra pleister op de leiding van het infuus is losgekomen of 
wanneer de leiding toch trekt op de katheter of naald.  

 
Bij een poortkatheter of een diepe katheter in de bovenarm of 
borststreek: 
 

 Pijn, ongemak langsheen bovenarm, borststreek of hals. 
 

 Wanneer u in uw oor langs de zijde van uw (poort)katheter een 
geluid hoort alsof u water hoort stromen. 

 
Verwittig onmiddellijk de verpleging indien u thuis één of meerdere van 
de bovenstaande klachten in de eerstvolgende 24 uur na de toediening 
ervaart of tijdens een toediening thuis via een klein pompje. Hoe sneller 
u ons op de hoogte brengt, hoe minder ernstig de gevolgen voor u 
kunnen zijn. 
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Tot slot 

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen. Wij 
hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in de 
preventie extravasatie van cytostatica.  

Wie contacteren bij vragen / problemen? 

AZ Turnhout 
Campus Sint–Elisabeth 
Gelijkvloers 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
 
Oncologisch dagziekenhuis  014 40 60 01 
 
Oncologie hospitalisatie   014 40 65 00  

Persoonlijke notities / vragen 

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand bij een gesprek met de arts of verpleegkundige. 
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Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

Versie: 15/12/2020 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=0b211ccc-f023-4a95-aa41-07612d3823cd
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=5941c512-8c9e-48b6-bd47-eb86c1ea1063
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