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CAD
Mobilisatieschema
Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:

Datum aanvraag

Afdeling

12-NAT:

Gefaxt naar
apotheek
Ja/Nee
Pat.studienr:

Lengte (cm)

Gewicht (kg)

Lich.opp (m2)

339966A

chemo niet gem

Naam + paraaf
arts

Naam + paraaf
supervisor

Naam + paraaf
VPK1

Dosisreductie:

nee
ja:………………………..% (vul in percentage en middel)

Code kuur E2↓

Specialisme: IHM
Indicatie: mobilisatiekuur voor aferese Multiple Myeloom na
inductie therapie met Doxorubicine (bijvoorbeeld
TAD/VAD/PAD)
Bron: HOVON 65
Opmerkingen:
*TW=toedieningsweg
Datum In EVS Dag
Tijden
GENEESMIDDEL
plaatsen

ja
ja

Dag 1

08.00
09.45-10.00

Dexamethason
Uromitexan (Mesna)

Naam + paraaf
VPK2

** MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen
TW Dosis
Pomp- Paraaf 1
Paraaf 2=
*
stand
aanhangen
i.v.
i.v.

40mg
.………………mg

**
**

**
**

10.00-10.30

in 100ml NaCl0,9%
inlooptijd 15 min
CYCLOFOSFAMIDE

i.v.

.………………mg

10.45-11.00

in 100ml NaCl 0,9%
DOXORUBICINE

i.v.

.………………mg

i.v.

.………………mg

**

**

i.v.

.………………mg

**

**

i.v.

.………………mg

**

**

i.v.
i.v.

40mg
.………………mg

**

**

40mg
.………………mg

**

**

i.v.

**

i.v.

40mg
.………………mg

**

10.45-11.00

Dexamethason
DOXORUBICINE

21.00

Filgrastim (G-CSF)

s.c.

.………………µg

**

**

4 dd 20mg/kg

1000mg/m2

15 mg/m2

in 50 ml NaCl 0,9%
inlooptijd: 15 min
ja

14.00-14.15

Uromitexan (Mesna)
20mg/kg

ja

18.00-18.15

Uromitexan (Mesna)
20mg/kg

ja

22.00-22.15

Uromitexan (Mesna)
20mg/kg

ja

Dag 2

08.00
10.45-11.00

Dexamethason
DOXORUBICINE
15 mg/m2

ja

Dag 3
10.45-11.00

Dexamethason
DOXORUBICINE
15 mg/m2

ja

ja

Dag 4

Dag 5
tot
einde
aferese
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patiëntensticker

Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS
Datum Paraaf arts Hydratieschema/ medicatie
zodra in
EVS
geplaatst
Hydratie: (Dag 1 t/m dag 3: start 06.00 uur)
3l Gluc2.5%/NaCl0,45% met per 500 ml:
………….mmol KCl (10 mmol per 500 ml)
Dag 1 t/m dag 3: Furosemide (lasix) 2dd 5mg push/i.v.
Dag 1 t/m 5 Ondansetron (Zofran)2dd 8 mg/i.v.
S.D.D.: volgens protocol www.hematologiegroningen.nl
Filgrastim (G-CSF): start op dag 5, 1 x daags tot einde aferese (injectiespuit: 300 en 480µg)
Bloedproducten bestralen.
MEDISCHE INSTRUCTIES
Perifeer infuus
Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam
VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES
Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst
Maatregelen mbt Cyclofosfamide en risico hemorrhagische cystitis
o Pas starten met Cyclofosfamide als diurese > 150 ml/h.
o Als urine productie < 600 ml, in eerste 4u na Cyclofosfamide: Bladderscan en bij retentie katheter. Tevens
overleg met arts.
o Patiënt moet elke 2 uur urineren, tot ten minste 8u na Cyclofosfamide
o Wegen voor en 12u na Cyclofosfamide: als gewicht > 2kg gestegen is overleg!
o Hydratie stopt 48 uur na laatste gift Cyclofosfamide.
o Zo nodig blaaskatheter geven.
o Mesna en spoelschema mag samen lopen.
CAVE extravasatie tav doxorubicine
Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 6 dagen na de laatste gift Doxorubicine worden
opgeheven; datum: …………………
Dagelijks 2 x daags wegen ten behoeve van vochtbalans, eventueel extra Furosemide laten afspreken door arts.
Mondverzorging.

ACHTERGRONDINFORMATIE
Cyclofosfamide:
(Synoniem: CTX, Endoxan)
Cytostaticum behorende tot de alkylerende middelen.
Cyclofosfamide bij voorkeur in de ochtend toedienen, zodat de metabolieten zijn uitgescheiden voor de nacht.
Bijwerkingen: beenmergdepressie, maagdarmstoornissen, haaruitval, complicaties van nieren en urinewegen (zoals
hematurie, oedeem, bloeding, ontsteking, fibrose, sclerose, hemorragische necrotiserende cystitis)
Adriamycine

(Synoniem: Doxorubicine, Adriamycine)

Cytostaticum behorende tot de antibiotica. Verstoort het mitoseproces; de vroege profase door lage doses, de mitose
door hoge doses. De nucleïnezuursynthese (DNA, RNA) wordt geremd.
Bijwerkingen: beenmergdepressie, maag-darmstoornissen, alopecia, mucositis. Kans op cardiomyopathie.
Stel de patiënt gerust wat betreft mogelijk roodgekleurde urine. Adviseer de patiënt de eerste 48 uur na infusie geen
contactlenzen te dragen.
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