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 CISPLATINUM
Andere namen:

 •  Cisplatine, Platinol, CDDP, Platosin

Wat is het:
 •  Een celdeling-remmend medicĳ n (cytostaticum)

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:
 •  Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus in 1 tot 24 uur gegeven 

wordt (afhankelĳ k van het protocol).

Bĳ werkingen op korte termĳ n (binnen 24 uur):
 •  Misselĳ kheid en braken (tot enkele dagen na toediening)
 •  Diarree
 •  Verlaging van het magnesiumgehalte in het bloed, met als gevolg spierkrampen en 

stuipen
 •  Overgevoeligheidsreactie (rusteloosheid, rood gezicht, kortademigheid, hoesten)

Bĳ werkingen op langere termĳ n:
 •  Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes (7 tot 14 dagen 
  na toediening)
 •  Nierbeschadiging
 •  Irritatie van de zenuwbanen, met als gevolg een ‘doof’ gevoel in of tintelende vingers 
  en tenen
 •  Gehoorverlies 

Speciale instructies:
 •  Waarschuw de arts als er een verandering in het gehoor van uw kind optreedt en/of als 

uw kind klaagt over oorsuizen.
 •  Bĳ  sommige patiënten kan er een overgevoeligheidsreactie optreden. Waarschuw de 

arts of verpleegkundige als u een van bovenstaande overgevoeligheidsreacties bĳ  uw 
kind bemerkt.

Bĳ zonderheden:
 •  Dit medicĳ n kan nierbeschadiging geven. Voor, tĳ dens en na de toediening wordt 
  bĳ gehouden hoeveel vocht er opgenomen en uitgescheiden wordt. Regelmatig zal er 

bloed en urine afgenomen worden om te onderzoeken hoe de werking van de nieren is 
en hoe het magnesiumgehalte is.

 •  Dit medicĳ n kan doofheid veroorzaken. Regelmatig zal een gehoortest worden 
  afgenomen ter controle.

De meest voorkomende bĳ werkingen en bĳ zonderheden van dit medicĳ n staan vermeld op deze kaart. 
Als u een volledige lĳ st van mogelĳ ke bĳ werkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact 
opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.


