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HD-AraC/TT/DP (schema 2)
(Korfel schema Haematologica 2013)
CNS relapse bij agressief lymfoom
Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:

Datum aanvraag

Afdeling

12-NAT:

Gefaxt naar
apotheek
Ja/Nee
Pat.studienr:

Lengte (cm)

Gewicht (kg)

Lich.opp (m2)

339966B

chemo gemetast

Naam + paraaf
arts

Naam + paraaf
supervisor

Naam + paraaf
VPK1

Dosisreductie:

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

Code kuur E2↓

Specialisme: IHM
Indicatie: CNS recidief van agressief lymfoom
Cyclusduur: Start dag 22 van voorafgaande kuur(HDMTX/IFO/DEP
of HDAraC/IT/DEP)

Naam + paraaf
VPK2

Bron: Korfel A, et al: hematologica 2013; 98 p364-370

Opmerkingen:
*TW=toedieningsweg
Datum In EVS Dag
plaatsen

Dag 1

Dag 2

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

Tijden

GENEESMIDDEL

09:00-12:00

Cytarabine

i.v.

.………………mg

09.00-12.00

in 500 ml NaCl 0,9%
inlooptijd 3 uur
Cytarabine

i.v.

.………………mg

i.v.

.………………mg

3 g/m2

3 g/m2

14.00- 15.00

in 500 ml NaCl 0,9%
inlooptijd 3 uur
Thiotepa
40 mg/m2

Dag 3

14.00
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in 250ml NaCl 0,9%
inlooptijd 1 uur
Cytarabine Lipsomaal
(Depocyte)

25-11-2014

lp/it

50mg
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Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS
Datum

Paraaf
arts
zodra in
EVS
geplaatst

Hydratieschema/ medicatie

1 L Gluc2,5%/NaCl0,45% per 24 uur, met per 1000ml
15mmol KCl
Op dag 1 t/m dag 3 Ondansetron (Zofran) 2dd 8mg/p.o. of i.v.
Dag 3 t/m 7: Dexamethason 2dd 4 mg/p.o. NB start voor gift Depocyte!!!!
Indien dit schema als mobilisatiekuur wordt gegeven dan: dag 7 starten met 2dd GCSF 5µg/kg
S.D.D.: volgens protocol www.hematologiegroningen.nl
Norethisteron (Primolut N.) 2 x 5 mg/p.o. (bij vrouwen voor de menopauze)
Bloedproducten bestralen

MEDISCHE INSTRUCTIES
 CVK niet nodig!
 Frequente controle hart-, lever-, en nierfunctie en bloedbeeld en diff.
 Dit schema maakt deel uit van het KORVEL protocol. Hierbij wordt gestart met HDMTX/IFO/DEP kuur, welke bij
e
ontbreken van progressie 2x wordt gegeven. Daarna volgt deze kuur HDAraC/TT/DEP. Bij PD op 1 HDMTX/IFO/DEP
e
wordt als 2 kuur HDAraC/TT/DEP gegeven. De volgende kuur na HDAraC/TT/DEP is afhankelijk van voorafgaande
kuren Indien dit de derde kuur is en nog geen stamcelferese heeft plaatsgevonden dan nu regelen!
 LP wordt gedaan door neuroloog, i.t. wordt gedaan door hematoloog.
VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES
 Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 3 dagen na de laatste gift Cytarabine worden
opgeheven; datum: …………………
 Dagelijks wegen ten behoeve van vochtbalans.
 Mucositisscore bijhouden.
 Mondverzorging.
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ACHTERGRONDINFORMATIE
Cytarabine (ARA-C)







Eigenschappen: Cytostaticum behorende tot de anti-metabolieten.
Bijwerkingen: beenmergsuppressie misselijkheid en braken, afhankelijk van de hoogte van de dosering en
toedieningswijze leverfunctiestoornissen zelden koorts, stomatitis, haaruitval ,anorexie, diarree
bij hoge dosering conjunctivitis (profylaxe met hypromellose oogdruppels)
Huidverzorging: Vette zalf aanbieden, evt. katoenen handschoenen geven bij rash van de huid/handen t.g.v. ARA-C.
Adviseer patiënt: voeten vettig houden en dikke sokken dragen.
Assisteer patiënt bij toedienen oogdruppels, indien hypromellose niet afdoende is (gevoel van zand in de ogen)
overleg met arts mbt andere oogdruppels zoals corticosteroïde-druppels).

Thiotepa:







Synoniem: cytosine arabinoside, ARA-C, Depocyt

synoniem: Tepadina, Ledertepa (Adienne S.r.l)

Alkylerend oncolyticum, interfereert met de DNA- en RNAsynthese.
Gebruikt in combinatie met andere cytostatica als voorbereiding op HSCT
Anticonceptie gedurende en tot één jaar na therapie. Cryopreservatie sperma.
Geen contactlenzen dragen ivm conjunctivitis
CAVE urineproductie, evt checken met bladderscan
Bijwerkingen: link
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