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Wat is chemotherapie? 

Chemotherapie is een behandeling van kanker met medicijnen die de 

groei van de kankercellen remt. Deze medicijnen heten cytostatica. 

U krijgt ze toegediend via een infuus of in de vorm van een tablet of 

een injectie. Zo komen ze in de bloedbaan terecht. Via het bloed 

verspreiden de cytostatica zich door het hele lichaam. Zo bereiken ze 

de kankercellen overal.  

 

Er zijn vele soorten cytostatica. De gevoeligheid voor een bepaald 

cytostaticum verschilt per kankersoort. Voor een zo goed mogelijk 

resultaat wordt daarom vaak een combinatie van verschillende 

cytostatica toegepast. Ze vullen elkaars werking aan. 

Bijwerkingen van chemotherapie 

Chemotherapie kan bijwerkingen hebben. Dat komt doordat 

cytostatica niet alleen de groei van de snel delende kankercellen 

remt, maar ook de groei van gezonde cellen die zich snel delen, zoals 

cellen in de slijmvliezen van de mond en de darmen. De bijwerkingen 

zijn meestal tijdelijk, omdat de gezonde cellen het vermogen hebben 

zich te herstellen. Het wel of niet optreden van bijwerkingen zegt 

niets over het effect van de behandeling. Het is niet te voorspellen of 

bij u bijwerkingen zullen optreden. 

 



 

 2 

 
 

Dun of uitvallend haar 

Door de behandeling kan uw haar uitvallen. Niet alleen uw hoofdhaar, 

maar ook wenkbrauwen, oksel- en schaamhaar. Dit treedt meestal op 

in de derde week van de behandeling. Deze haaruitval is tijdelijk. Bij 

haar dat snel uitvalt, kan de hoofdhuid gevoelig en/of pijnlijk zijn. 

Soms beginnen de haren tijdens de behandeling weer te groeien, in 

andere gevallen pas daarna. 

 Coldcaps 

Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis heeft hoofdhuidkoelers, 

zogenaamde ‘cold caps’, die haarverlies bij chemotherapie kunnen 

beperken. Koeling van de hoofdhuid vermindert de doorbloeding en 

de stofwisseling van de haarwortels. Daardoor raken ze minder 

beschadigd. Vooraf is niet precies te voorspellen welk resultaat de 

Mogelijke bijwerkingen van chemotherapie: 

 Dun of uitvallend haar 

 Misselijkheid, verminderde eetlust en 

smaakverandering 

 Vermoeidheid 

 Irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies 

(stomatitis) 

 Diarree of obstipatie 

 Droge huid 

 Branderige en tranende ogen 

 Veranderingen in de menstruatiecyclus 

 Verminderde vruchtbaarheid 

 Verandering op het gebied van seksualiteit 

 Zenuwpijn 
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hoofdkoeling zal hebben. De verpleegkundige bespreekt de 

mogelijkheden van de cold cap graag met u. 

 Adviezen bij dun of uitvallend haar: 

 Er zijn verschillende mogelijkheden van hoofdbedekking. Wij 

raden u aan om hier van tevoren over na te denken. De 

verpleegkundige bespreekt de mogelijkheden met u. Ook kunt 

u op latere momenten altijd advies aan haar vragen. 

 Verzorg uw haar zo voorzichtig mogelijk: was het bijvoorbeeld 

met lauw water, gebruik een milde shampoo en een 

crèmespoeling. Droog het haar voorzichtig. 

 Wij raden u af uw haar tijdens de kuur te permanenten of te 

verven.  

Misselijkheid, verminderde eetlust en smaakverandering 

Het is niet altijd makkelijk om tijdens een chemokuur goed te blijven 

eten. Het kan zijn dat u geen trek heeft, dat eten anders gaat smaken 

of dat bepaalde voedingsmiddelen u gaan tegenstaan.  

 

 

 Adviezen bij misselijkheid 

 Misselijkheid kan meestal worden voorkomen met bepaalde 

medicijnen. Meld het bij uw arts of verpleegkundige als u 

ondanks deze medicijnen toch misselijk blijft.  

 Veel drinken kan het gevoel van misselijkheid en een vieze 

smaak in de mond verminderen. Drink daarom minimaal twee 

liter per dag. Dit zijn ongeveer tien tot vijftien glazen.  

 Eet op tijdstippen dat u minder misselijk bent. Dit kan ook ‘s 

nachts zijn als u wakker bent.  

Zie bijlage 1 van deze folder voor meer informatie over goede 

voeding tijdens chemotherapie. 
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 Eet regelmatig kleine maaltijden, liefst zes tot acht keer per 

dag. Hiermee voorkomt u een lege maag, wat ook een 

misselijk gevoel kan veroorzaken.  

 Adviezen bij verminderde eetlust 

 Stem de grootte van de maaltijd af op uw eetlust.  

 Forceer het eten liever niet. Op een ander moment gaat het 

eten misschien beter en dan krijgt u alsnog uw 

voedingsstoffen binnen.  

 Adviezen bij smaakverandering 

 Warme gerechten of de geur daarvan kunnen tegenstaan (met 

name gebraden vlees). Een alternatief is bijvoorbeeld een 

koude maaltijdsalade, een ei, vis of kaas. Dit kan beter 

smaken en is net zo gezond.  

 Koffie en thee zijn vaak beter te verdragen met een scheutje 

melk erbij.  

 Smaakverandering kan leiden tot een verminderde eetlust. 

Hier kunt u weinig tegen doen.  

 Probeer verschillende producten uit.  

 Als u weinig proeft, kan het helpen de maaltijd er zo 

aantrekkelijk mogelijk uit te laten zien. 

 Sommige mensen krijgen een metaalsmaak in de mond. U kunt 

die proberen te verminderen door op een pepermuntje of 

zuurtje te zuigen. 

Vermoeidheid 

Door de behandeling kunt u te maken krijgen met vermoeidheid. 

Lichamelijke en/of geestelijke inspanning kosten meer moeite en u 

kunt een constant gevoel van vermoeidheid hebben. De klachten die 

het meest voorkomen zijn:  

 Gebrek aan energie  

 Prikkelbaar  
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 Stemmingswisselingen  

 Emotioneel uit evenwicht  

 Gebrek aan belangstelling voor de omgeving  

 Slaperig  

 Lusteloos  

Het komt voor dat de vermoeidheid na de behandeling nog lang 

aanhoudt, van enkele maanden tot soms zelfs jaren. 

 Adviezen bij vermoeidheid 

 Blijf lichamelijk actief, probeer regelmatig te bewegen. Als u 

minder beweegt, gaat uw conditie achteruit. 

 Ga zo zorgvuldig mogelijk om met uw energie: verdeel de 

activiteiten die u wilt doen gelijkmatig over de dag. 

 Probeer goed te slapen, zorg voor ritme. Ga op vaste tijden 

naar bed en sta op vaste tijden op. 

 Probeer leuke en ontspannende dingen te doen. 

 Bepaal zelf waaraan u uw energie besteedt. Geef duidelijk 

aan wat u wel en niet kunt of wilt doen. 

 Accepteer hulp van familie en/of vrienden. Hierdoor houdt u 

meer energie over voor dingen die u leuk vindt. 

Irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies 

(stomatitis) 

Door de behandeling met cytostatica verandert de structuur van het 

mondslijmvlies. Het wordt gevoeliger voor irritaties en ontstekingen. 

Een goede mondhygiëne is daarom belangrijk. Het is raadzaam om 

voor de start van de behandeling naar de tandarts te gaan, zodat uw 

gebit goed verzorgd en gezond blijft. Als u tijdens de behandeling naar 

de tandarts moet, meld dan altijd dat u chemotherapie krijgt. Heeft 

u last van beschadigd mondslijmvlies, neem dan contact op met uw 

arts of verpleegkundige. 
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 Adviezen voor een goede mondverzorging 

 Poets twee tot vier keer per dag uw gebit met een zachte 

(elektrische) tandenborstel. Is gebruik van een tandenborstel 

te pijnlijk, dan kunt u ook natte gazen gebruiken. 

 Gebruik het liefst een milde tandpasta met fluoride. 

 Poets voorzichtig en probeer het tandvlees niet te 

beschadigen. Raak het tandvlees zo min mogelijk bij het 

poetsen. 

 Als u tijdelijk niet kunt poetsen, kunt u een alcoholvrije 

mondspoeling of –spray gebruiken om tandplak te 

verwijderen. 

 Wij adviseren u de mond meerdere keren per dag te spoelen 

met een zoutoplossing van één afgestreken theelepel 

keukenzout in één liter gekookt water. Ververs deze 

zoutoplossing dagelijks. 

 Koud water drinken kan de pijn in de mond verzachten. 

 Vethouden van de lippen (bijvoorbeeld met vaseline) kan het 

ontstaan van kloofjes voorkomen. 

 U kunt bij een droge mond een zuurtje, pepermuntje of 

kauwgom nemen. 

 Verzorging bij een gebitsprothese: draag het gebit ’s nachts 

niet, maar zet het in een glas met water zónder 

reinigingstablet. Zo’n tablet maakt de prothese ruw en dat 

vergroot het risico op irritatie. 

 

Afbraak en verminderde aanmaak van bloedcellen 

Chemotherapie heeft invloed op het aanmaken en afbreken van 

bloedcellen. Het beenmerg, dat nieuwe bloedcellen aanmaakt, 

bestaat namelijk uit snel delende cellen. Alle snel delende cellen in 

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige als het 

mondslijmvlies is beschadigd. 
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uw lichaam, en dus ook die van het beenmerg, worden beïnvloed door 

de cytostatica van de chemotherapie. Daarom wordt uw bloed voor 

iedere nieuwe kuur opnieuw gecontroleerd. 

 

Chemotherapie heeft invloed op alle soorten bloedcellen: 

 witte bloedlichaampjes (leukocyten) 

 bloedplaatjes (trombocyten) 

 rode bloedlichaampjes (erytrocyten) 

 Tekort aan rode bloedlichaampjes 

Bloedarmoede is een tekort aan rode bloedlichaampjes. Bij 

bloedarmoede is er een verhoogde kans op kortademigheid en 

vermoeidheid, duizeligheid en hoofdpijn, niet goed kunnen slapen, 

hartklachten of hartkloppingen, een koud gevoel en transpireren. 

 Tekort aan witte bloedlichaampjes 

Bij een tekort aan witte bloedlichaampjes (leukopenie) is uw 

weerstand lager en loopt u meer risico op infecties. U heeft de minste 

witte bloedlichaampjes tussen de tiende en vijftiende dag na de start 

van de chemokuur. Dit wordt ook wel de dipperiode genoemd. Het 

risico op infecties is dan het grootst. U herkent een infectie aan het 

oplopen van uw lichaamstemperatuur: 38,5 graden of meer. Dit kan 

gepaard gaan met koude rillingen. 

 

Afhankelijk van de plaats van de infectie in uw lichaam, kunnen de 

volgende klachten ontstaan: slijm ophoesten, pijn bij het plassen, 

troebele urine, vaker plassen, pijnlijke plekken in de mond of pijn bij 

het slikken, buikpijn en/of diarree. 

 

Als u bovengenoemde klachten heeft, meet dan uw temperatuur en 

neem contact op met uw arts of verpleegkundige. 
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 Adviezen voor in de ‘dipperiode’ 

 Zorg voor een goede lichaamshygiëne en mondhygiëne. 

 Ga mensen uit de weg die verkouden zijn of griep hebben. 

 Vermijd ruimtes waar veel mensen zijn. Dat wil niet zeggen 

dat u in deze periode nergens naartoe kunt gaan, maar denk 

erover na met gezond verstand. 

 Tekort aan bloedplaatjes 

Bloedplaatjes (trombocyten) spelen een rol bij de bloedstolling. Bij 

een tekort aan bloedplaatjes (trombopenie) kan het bloed dunner zijn 

en stolt het minder snel. Hierdoor is er meer kans op een bloedneus, 

blauwe plekken, bloed bij het hoesten, puntvormige bloedinkjes in de 

huid, bloed bij het plassen en bloed bij de ontlasting. Neem contact 

op met uw arts of verpleegkundige als u één of meerdere van deze 

klachten heeft. 

Diarree of obstipatie (verstopping) 

Chemotherapie kan ook invloed hebben op de gezonde cellen van het 

slijmvlies in de darmen. Hierdoor kunt u last krijgen van diarree of 

obstipatie. 

 Adviezen bij diarree 

 Zorg dat u voldoende vocht binnenkrijgt, minimaal twee liter 

per dag. 

 Gebruik regelmatig kleine maaltijden zonder gasvormende 

ingrediënten (dus bijvoorbeeld geen uien en bonen). 

 Probeer het gebruik van suiker te vermijden. 

 Een stoppend dieet heeft geen effect. De verpleegkundige zal 

u hierover uitleg geven. 

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige als de diarree langer 

aanhoudt dan 24 uur, als u moet braken en/of als er bloed bij de 

ontlasting aanwezig is. 
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 Adviezen bij verstopping 

 Zorg dat u voldoende vocht binnenkrijgt, minimaal twee liter 

per dag. 

 Gebruik vezelrijke voeding. Eet vooral bruin brood of 

volkorenbrood en groenten en fruit. 

 Probeer zoveel mogelijk te bewegen. 

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige als u langer dan drie 

dagen geen ontlasting heeft gehad. 

 

 

Droge huid 

Door de chemotherapie kan uw huid droog en schilferig worden, 

gevoeliger zijn en sneller verbranden in de zon. Ook kunnen uw huid 

en nagels iets verkleuren door sommige cytostatica. 

 Adviezen bij een droge huid: 

 Douche met lauwwarm water en gebruik bij voorkeur geen 

zeep. 

 Gebruik regelmatig een ongeparfumeerde bodylotion of olie. 

 Gebruik een zonnebrandcrème met een hoge 

beschermingsfactor en vermijd felle zon. 

 Ga niet onder de zonnebank tijdens de kuur. 

 Probeer niet te krabben of te wrijven op plekken waar u jeuk 

heeft. De jeuk kan erger worden door warmte of door contact 

met kleding. Probeer hier rekening mee te houden door 

bijvoorbeeld ruimvallende kleding te dragen. Gebruik een 

verzachtende en beschermende crème om de huid soepel te 

houden en verdere uitdroging te voorkomen (lanette- of 

cetomacrogol-crème). 

Zie bijlage 2 van deze folder voor meer informatie over het 

gebruik van magnesiumoxide tabletten bij obstipatieklachten. 
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Branderige en tranende ogen 

Chemotherapie kan ook invloed hebben op de gezonde cellen van het 

slijmvlies van de ogen. Hierdoor kunt u last krijgen van branderige en 

tranende ogen. Sommige mensen hebben het gevoel alsof er zand in 

de ogen zit. 

 Advies bij branderige of geïrriteerde ogen: 

 Draag geen contactlenzen maar een bril. 

 Bescherm uw ogen tegen scherp licht met een zonnebril. 

 Wees voorzichtig met oogmake-up. 

Uw arts of verpleegkundige kan oogdruppeltjes voorschrijven als u 

veel last heeft van uw ogen. 

Verandering in de menstruatiecyclus 

Chemotherapie kan invloed hebben op de menstruatie. Dat varieert 

van een keer overslaan van de menstruatie tot het volledig uitblijven 

ervan. U kunt last krijgen van overgangsklachten (opvliegers, opeens 

warm krijgen en nachtelijk zweten). Na de behandeling kan de 

menstruatie weer terugkomen. U kunt ook versneld in de overgang 

komen. 

Verminderde vruchtbaarheid 

De chemotherapie kan bij vrouwen de vruchtbaarheid aantasten. Bent 

u in de vruchtbare leeftijd, dan bespreekt uw arts of verpleegkundige 

met u welke consequenties de behandeling heeft op uw 

vruchtbaarheid en welke mogelijkheden er in uw situatie zijn om de 

vruchtbaarheid te behouden. 

 

Tijdens de behandeling is het af te raden om zwanger te worden. De 

arts bespreekt met u welk anticonceptiemiddel voor u het meest 

geschikt is. De anticonceptiepil is vaak niet mogelijk. Wij raden het 

gebruik van een condoom dringend aan ter bescherming van u en uw 
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partner omdat er restanten van de chemotherapie in het vaginale 

vocht kunnen zitten. 

Veranderingen op het gebied van seksualiteit 

Door de bijwerkingen van de cytostatica is het mogelijk dat de zin in 

vrijen vermindert. De behoefte aan tederheid en elkaar knuffelen kan 

daarentegen juist toenemen. Bij of na het seksuele contact kunnen 

bloedingen optreden. 

 Advies op het gebied van seksualiteit: 

 Wanneer de vagina als gevolg van de cytostatica droger wordt, 

kunt u bij het vrijen een glijmiddel of crème gebruiken 

(bijvoorbeeld Sensilube). 

 Aarzel niet als u na het gesprek met de verpleegkundige nog 

vragen heeft of problemen ervaart op seksueel gebied. U kunt 

dit altijd bespreken met uw arts of verpleegkundige. 

Zenuwpijn 

Sommige soorten chemotherapie kunnen zenuwpijn veroorzaken, ook 

wel neuropathie genoemd. Dit is helaas moeilijk te behandelen. 

Meestal gaat deze pijn over na het stoppen van de kuur, maar niet 

altijd. 

 

Zenuwpijn is te herkennen aan tintelingen, een doof gevoel en soms 

pijnscheuten, met name in de handen en voeten. U kunt een 

overdreven pijnreactie krijgen op een relatief onschuldige prikkel. De 

fijne motoriek kan verstoord raken, waardoor veters strikken of een 

overhemd dichtknopen moeilijker wordt. Ook lopen gaat soms 

moeilijker. U kunt zelf weinig doen om deze bijwerkingen tegen te 

gaan. 
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Het is belangrijk om deze klachten te melden bij uw arts of 

verpleegkundige, zodat zij kunnen bekijken of de behandeling 

aangepast moet worden. 

 Advies bij zenuwpijn 

 Contact met kou kan erg pijnlijk zijn, dus probeer dit te 

vermijden. 

Hoe bereid ik mij voor op een chemokuur? 

 Vooraf neemt de verpleegkundige in een persoonlijk gesprek 

alle stappen en de duur van de behandeling met u door. 

 U hoeft niet nuchter te zijn voor de kuur. Het is juist beter 

wel wat te eten. 

 Meld het aan uw arts als u bloedverdunnende medicijnen 

gebruikt. 

 Voor een chemobehandeling hoeft u niet te blijven slapen. 

 Kom liever niet alleen. Er is voldoende ruimte om één persoon 

mee te nemen. Uw partner, een familielid of een vriend(in) 

kan tijdens de gehele kuur aanwezig zijn. Mocht u meerdere 

personen mee willen nemen, dan kunnen zij gebruikmaken 

van onze huiskamer.  

 U kunt na een chemokuur niet zelf autorijden en wij ontraden 

u te reizen met het openbaar vervoer. Vraag daarom of 

iemand u kan thuisbrengen. 

 Afleiding tijdens de behandeling is prima. U kunt bijvoorbeeld 

een boek of een eigen muziekspeler meenemen. Het 

Alexander Monro Borstkankerziekenhuis heeft gratis wifi en er 

is een aantal tablets aanwezig waarvan u gebruik kunt maken. 

U kunt ook uw eigen apparatuur meenemen en gebruiken. 

 

 

Blijf op gewicht 
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Het is belangrijk dat u tijdens de chemotherapie zo goed mogelijk op 

gewicht blijft. Hierdoor voelt u zich minder snel vermoeid en heeft u 

een betere weerstand tegen infecties. Daarnaast draagt een goed 

gewicht ook bij aan sneller herstel van de gezonde weefsels. 

 

Tijdens de behandeling hoeft u geen speciaal dieet te volgen. Alle 

voedingsmiddelen zijn toegestaan. Volgt u een bepaald dieet, overleg 

dan met uw arts of u dit dieet tijdens de behandeling moet blijven 

volgen. 

 

We adviseren u om uw gewicht eens per week te controleren, op een 

vaste dag, op een vast tijdstip en op dezelfde weegschaal. Noteer dit 

gewicht steeds. Een kleine schommeling in uw gewicht is normaal (1-

1,5 kg). 

Na de toediening 

Na de toediening van de kuur gaat u weer naar huis. De 

verpleegkundige belt u na ongeveer drie dagen op om te informeren 

hoe het met u gaat. Heeft u voor die tijd al vragen of doen zich 

problemen voor, dan kunt u altijd contact opnemen met uw 

behandelend arts of verpleegkundige. 

 Voorzorgsmaatregelen voor thuis 

Urine, ontlasting en braaksel kunnen reststoffen van de 

chemotherapie bevatten. Het is mogelijk dat deze reststoffen giftige 

bestanddelen bevatten, waar de mensen in uw omgeving beter niet 

mee in aanraking kunnen komen. Denk hierbij aan huisgenoten en 

bezoekers, maar ook aan medewerkers van de thuiszorg. Hoe lang u 

deze maatregelen moet nemen, staat in de beschrijving van uw kuur. 

 

 

 

 Voorzorgsmaatregelen 
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 Wasgoed dat in aanraking is gekomen met braaksel, urine of 

ontlasting het liefst zo spoedig mogelijk en apart wassen 

volgens het wasvoorschrift. 

 Na het gebruik van het toilet kunt u deze het beste, met een 

gesloten deksel, tweemaal doorspoelen. 

 Het toilet moet eenmaal per dag met een schoonmaakmiddel 

worden gereinigd. 

 Verpak gebruikte wegwerphandschoenen, celstofmatjes, 

incontinentiemateriaal en stomamateriaal in een plastic zak 

die u goed dichtknoopt voordat u deze weggooit. 

 

Dringende redenen om uw arts te waarschuwen 

Er is een aantal lichamelijke signalen waarbij u direct uw arts moet 

waarschuwen. Wij verzoeken u met klem het niet ‘nog even aan te 

zien’, maar direct contact met ons op te nemen als u een van 

onderstaande verschijnselen opmerkt: 

 

De hoeveelheid reststoffen in zweet, speeksel en tranen is zo 

klein dat u daarvoor geen speciale maatregelen hoeft te 

treffen. 
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Bij vragen of zorgen: laat het ons weten 

Wij vinden het erg belangrijk dat u het ons laat weten als u vragen 

heeft of u zich zorgen maakt. Wij staan altijd voor u klaar om uw 

vragen te beantwoorden. U kunt ons 24/7 bellen op telefoonnummer 

030-22 50 910 of mailen via info@alexandermonro.nl. 

 

 

 

 

 

 

 U heeft koorts, dat wil zeggen een 

lichaamstemperatuur van meer dan 38,5 graden. 

 U heeft koude rillingen en uw temperatuur loopt 

ongeveer een half uur later op tot 38,5 graden of 

meer. 

 U heeft langer dan 30 minuten een bloedneus. 

 U krijgt blauwe plekken zonder dat u zich gestoten 

heeft of bent gevallen. 

 U heeft een wondje dat langer dan 30 minuten blijft 

bloeden. 

 U heeft bloed in de ontlasting of urine. 

 U moet zeer veel braken of het braken houdt aan 

gedurende meer dan 24 uur. 

 U heeft langer dan 48 uur last van diarree. 

 U heeft langer dan drie dagen last van verstopping. 

 U heeft last van plotselinge huiduitslag. 

mailto:info@alexandermonro.nl
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BIJLAGE 1: GOEDE VOEDING TIJDENS CHEMOTHERAPIE 

 

Goed eten is belangrijk. Daarom leggen wij u in deze bijlage uit wat 

gezonde voeding inhoudt en hoe u uw voeding en conditie kunt 

verbeteren. 

 

Tijdens de periode waarin u chemotherapie toegediend krijgt, is het 

belangrijk uitgebalanceerde voeding met extra energie (calorieën) tot 

u toe nemen. Denk hierbij aan eiwitten, goede vetten, groente, fruit, 

mineralen en vitamines (geen supplementen). 

 

Ondanks smaakveranderingen die tijdens chemotherapie kunnen 

voorkomen, is het aan te raden om toch goed en gezond te blijven 

eten. Een manier om dit voor uzelf makkelijker te maken, is door de 

drie hoofdmaaltijden (ochtend, middag en avond) in kleinere 

hoeveelheden over de dag te verdelen. U creëert zo meerdere 

eetmomenten per dag. 

 

Naast de hoofdmaaltijden is het van belang energie- en eiwitrijke 

tussendoortjes te eten. Neem bijvoorbeeld standaard een banaan mee 

als u op pad gaat of leg een kleine snack op uw nachtkastje voor als u 

's nachts trek krijgt. 

Waarom is eiwitrijke voeding belangrijk? 

Om uw lichaam in goede conditie te houden en uw spierkracht te 

behouden, is met name eiwit een belangrijke bouwstof.  

 

Eiwitrijke producten zijn: 

 Melkproducten (vooral kwark) 

 Vlees (mager vlees, vooral kip) 

 Vis (liefst vette vis) 

 Eieren 

 Kaas 
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 Peulvruchten 

 Noten en zaden (ongezouten en ongebrand is het best) 

 Alle soorten melk, maar ook ijs, milkshake, vla, pudding, pap, 

kwark, en yoghurt 

 Sojaproducten 

 Eventueel proteïnerepen/-shakes 

Adviezen bij voedingsproblemen 

 

1. Slijmvliesbeschadigingen in de mond  

Gebruik geen etenswaar of dranken die warm zijn. Daarnaast 

kunnen scherpe en zure dranken, waaronder alcoholische 

dranken, de pijn verergeren. 

 

2. Reuk en smaakveranderingen 

Uw eetlust en smaakvoorkeur kan per dag wisselen. Probeer 

daarom verschillende producten uit. Het kan voorkomen dat 

tijdens de behandelingsperiode niets lekker smaakt. Wanneer 

u hier last van heeft, is het belangrijk dat u toch probeert de 

goede voedingsmiddelen tot u te nemen. 

TIP: als de warme maaltijd u tegenstaat, kunt u verse soep 

proberen. Soep is een makkelijke en toch voedzame maaltijd, 

waardoor u toch de goede bouwstoffen binnenkrijgt om uw 

energie op peil te houden. U kunt bij uw verpleegkundige 

terecht voor recepten. 

 

3. Misselijkheid 

 Als u niet eet -en dus een lege maag heeft- bestaat de kans 

dat u misselijk wordt. Wanneer dit voorkomt, is het slim om 

meerdere keren per dag kleine porties te eten en/of drinken. 

Ook is het belangrijk om voldoende water te drinken 

(minimaal anderhalf tot twee liter per dag) om uw 

afvalstoffen af te kunnen voeren. 
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TIPS: 

 Coca Cola kan misselijkheidsklachten verminderen, maar 

drink dit altijd met mate. 

 Bouillon (zout) kan een opkikker geven. 

 Verse gemberthee kan het lichaam zuiveren van afvalstoffen 

(dit is niet wetenschappelijk bewezen maar de Chinezen 

zweren erbij). 

 Vers gemaakte soepen. 

 

4. Slijmvorming 

TIPS: 

 Spoel regelmatig uw mond met water. 

 Melkproducten (zoals karnemelk en (drink)yoghurt) kunnen 

een minder plakkerig gevoel geven. Gebruik het liefst zure 

melkproducten. 

 Probeer friszure producten zoals augurk, komkommer of 

appel. 

 Vries stukjes fruit in (bijvoorbeeld kiwi, peer of druiven) en 

probeer deze vervolgens. 

 

5. Droge mond 

TIPS: 

 Drink tijdens de maaltijd kleine slokjes water. 

 Drink bouillon. 

 Zuig op ijsblokjes, zuurtjes of neem kauwgom. 

 

6. Obstipatieklachten 

TIPS: 

 Drink voldoende (minimaal anderhalf tot twee liter per dag). 

 Eet zoveel mogelijk vezelrijke voeding. 

 Blijf in beweging. 
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7. Diarree 

TIPS: 

 Blijf normaal eten. 

 Drink bouillon in verband met het zoutverlies door diarree. 

Adviezen bij mondverzorging  

Gebruik een zachte tandenborstel om uw tanden te poetsen. U kunt 

eventueel tandpasta van het merk Parodontax of Dr. Organic 

tandpasta van De Tuinen met Aloë Vera gebruiken. kokosnootolie 

(laten smelten in uw mond en na vijf minuten uitspugen) kan 

verzachtend werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie bijlage 2 van deze folder voor meer informatie over het 

gebruik van magnesiumoxide tabletten bij obstipatieklachten. 
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BIJLAGE 2: HET GEBRUIK VAN MAGNESIUMOXIDE 

TABLETTEN 500 MG/724MG 

 

Wanneer u last heeft van obstipatieklachten zoals harde en droge 

ontlasting, persen bij de stoelgang, een opgezette buik, buikpijn, 

darmkrampen, verminderde eetlust, misselijkheidsklachten door een 

vol gevoel of wanneer uw ontlasting niet voldoende op gang komt, 

kunt u eventueel starten met magnesiumoxide tabletten van 500 mg 

of 724 mg. 

Waarom magnesiumoxide tabletten gebruiken? 

Magnesiumoxide tabletten zorgen ervoor dat de ontlasting soepel 

blijft. Daarnaast bindt het maagzuur en neutraliseert het de 

maaginhoud. 

Advies inname en dosering magnesiumoxide tabletten 

Wanneer u gebruikmaakt van magnesiumoxide tabletten 500 mg/724 

mg, adviseren wij u twee tabletten met een glas water tijdens het 

ontbijt in te nemen. Mocht dit onvoldoende effect hebben, dan kunt 

u dit tijdens de lunch herhalen. De werking treedt meestal op binnen 

twee tot acht uur na inname van de tabletten. 

 

Krijgt u door het gebruik van magnesiumoxide tabletten last van 

diarree? Gebruik dan minder tabletten of stop met dit middel! Bij 

aanhoudende klachten adviseren wij u altijd contact op te nemen met 

uw arts of verpleegkundige. 

 

 
 

 

Let op!  

Magnesiumoxide tabletten mogen niet worden gebruikt 

gedurende een antibioticakuur. 
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Aan de informatie in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.  

© Alexander Monro Borstkankerziekenhuis. 
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