PATIËNTEN
INFORMATIE

Intrathecale
Cytostatica
toediening

Door middel van deze informatiefolder wil het
Maasstad Ziekenhuis u informeren over cytostatica
toediening via lumbaalpunctie. Wij adviseren u deze
informatie zorgvuldig te lezen.
Doel
De lumbaalpunctie wordt uitgevoerd om de vloeistof
die zich rond de zenuwen in het wervelkanaal bevindt
af te nemen en om cytostatica toe te dienen.
Voorbereiding
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet
dit in overleg met uw behandelend arts gestopt
worden. Als u echter Ascal/Aspirine gebruikt, hoeft
dit niet gestopt te worden.
Dagbehandeling
De behandeling wordt uitgevoerd in
dagbehandeling. Dat betekent dat u aan het
eind van de dag weer naar huis mag. Bij koorts of
griep is het mogelijk dat de behandeling niet kan
plaatsvinden u dient dan contact op te nemen met de
oncologieverpleegkundige via (010) 291 23 75.

De lumbaalpunctie
U neemt op uw zij plaats op het bed, met de knieën
opgetrokken richting de neus en met een zo rond
mogelijke rug. Het is ook mogelijk dat u gevraagd
wordt om voorovergebogen op bed te gaan zitten,
zodat de rug rond gemaakt wordt.
Onderin de rug wordt een dunne naald ingebracht,
waardoor het vocht wordt afgenomen. Dit wordt
vervolgens in het laboratorium onderzocht. Soms
wordt bij dit onderzoek ook de druk van de vloeistof
in het wervelkanaal gemeten. Tevens worden er
cytostatica toegediend. Het onderzoek duurt
ongeveer 15 minuten.
Na het onderzoek
U moet na het onderzoek een uur platliggen.
Belangrijk is dat u véél drinkt. Als u geen klachten
heeft kunt u nog dezelfde dag naar huis.
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Mogelijke complicaties
De mogelijkheid bestaat dat u na het onderzoek
een aantal dagen hoofdpijn heeft. Dit wordt
veroorzaakt door een tijdelijk tekort aan
hersenvocht. U krijgt dan hoofd- of nekpijn als u
een tijdje op bent. Ook misselijkheid en oorsuizen
komen wel eens voor. De pijn wordt minder zodra
u gaat liggen. Het advies is om een aantal dagen
(bed)rust te nemen tot de klachten over zijn. De
klachten duren vrijwel nooit langer dan een week.
Zo nodig kunt u pijnstillers nemen. Neem contact
op met de oncologieverpleegkundige als de
hoofdpijn tijdens bedrust niet minder wordt of als u
koorts krijgt.
Vragen
Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan de
oncologieverpleegkundige via (010) 291 23 75.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.
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