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Cyclofosfamide is een geneesmiddel (cytostaticum) dat de celdeling remt. Vanwege het onderdrukkende 

effect op de celdeling van ontstekingscellen wordt Cyclofosfamide voorgeschreven aan patiënten met 

longfibrose, gerelateerd aan een reumatische (ontsteking)ziekten. Dit wordt alleen gegeven aan 

patiënten waarvan bekend is dat ze niet of onvoldoende reageren op andere medicatie. Cyclofosfamide 

wordt soms ook gebruikt als medicijn tegen kanker, en valt daarom onder de medicijngroep die 

‘chemotherapie’ wordt genoemd. 

 

Behandeling met infusen  

Cyclofosfamide infusen worden toegediend op de verpleegafdeling. Meestal worden de infusen eens in de 

4 weken gegeven. Elke infuus behandeling (‘kuur’) neemt inclusief voorbereiding en nazorg, ongeveer 

anderhalf uur in beslag. Vooraf wordt er een middel tegen misselijkheid (‘anti-emeticum’) via het infuus 

toegediend, dit middel werkt gedurende 12 uur. Indien nodig (dit is afhankelijk van uw persoonlijke 

situatie en de dosering), wordt er medicatie ter bescherming van de blaas toegediend.  

 

Bijwerkingen  

Zoals alle geneesmiddelen kan Cyclofosfamide bijwerkingen veroorzaken. Het soort, de frequentie en de 

ernst van de bijwerkingen hangen af van de dosering en de duur van de behandeling, maar ook van 

onderliggende ziekten of gelijktijdige behandelingen 

 

Op korte termijn 

• Direct, tijdens of na het infuus kunt u last krijgen van misselijkheid. U kunt de verpleegkundige om 

extra medicijnen tegen misselijkheid vragen. 

• Verminderde eetlust. Gebruik in dit geval lichte maaltijden en eet vaker op een dag kleine porties 

(b.v. 6x per dag). 

• Na de infuusbehandeling kunt u vocht vasthouden. Indien nodig krijgt u hiervoor een plastablet of 

medicijnen via het infuus. 

 

Op langere termijn  

- Enkele dagen tot weken na de behandeling met Cyclofosfamide kan optreden: 

• Stijging van leverenzymen in het bloed tijdens laboratoriumcontrole. Daarom voorzichtigheid 

geboden met alcohol.  

• Verminderde bloedaanmaak (witte en rode bloedcellen en bloedplaatjes) door onderdrukking van 

het beenmerg. Meestal is dit mild en valt het alleen op bij de laboratoriumcontrole, maar het kan 

soms tot uiting komen door infecties, het spontaan optreden van blauwe plekken of bloedneuzen.   
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• Haaruitval; de mate waarin dit optreedt is afhankelijk van de hoogte van de dosering. Meestal 

treedt het slechts in geringe mate op. De haargroei herstelt zich als de behandeling is afgelopen. 

• Moeheid en algehele malaise;  kunnen vooral na een aantal infusen optreden. Deze klachten 

nemen af als de behandeling is gestopt of minder vaak wordt gegeven. 

• Blaasontsteking of bloed in de urine. Juist om deze problemen te voorkomen geldt het dringende 

advies op de dag van en gedurende de eerste dagen na het infuus,  veel te drinken, minimaal 2 

liter per dag.  

• Menstruatiestoornissen; de menstruatie kan verlaat, verminderd of anderszins ontregeld zijn. 

 

Zeldzame bijwerkingen 

• Allergische reacties 

• Longontsteking 

• Het ontstaan van tumoren na zeer langdurig gebruik is beschreven 

 

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding  

Zowel bij mannen als vrouwen kan Cyclofosfamide leiden tot blijvende onvruchtbaarheid. Aan mannen 

met een kinderwens wordt geadviseerd om vóór behandeling via de fertiliteitspolikliniek sperma in te 

laten vriezen.  

 

Voor vrouwen zijn er (nog) geen mogelijkheden om eicellen voorafgaand aan de behandeling in te vriezen. 

Het risico op onvruchtbaarheid hangt deels af van de ‘voorraad’ eicellen die bij het begin van de 

behandeling nog aanwezig is. Er zijn, niet bewezen, aanwijzingen dat het gebruik van de anticonceptiepil 

mogelijk bescherming zou bieden tegen onvruchtbaarheid.  

 

Cyclofosfamide kan schade geven aan het ongeboren kind. Zowel mannen als vrouwen dienen daarom 

tijdens de behandeling voor betrouwbare anticonceptie te zorgen en deze, na beëindiging van de 

medicatie, tot minstens drie maanden voort te zetten.  

Cyclofosfamide gaat over in de borstvoeding, dus tijdens de behandeling mag geen borstvoeding worden 

gegeven. 

 

Anti - emetica beleid ( anti-misselijkheidsmedicatie) 

Omdat u na het ontslag ook thuis nog misselijk kunt zijn van het Cyclofosfamide  infuus is er voor u een 

schema tegen de misselijkheid gemaakt. U start de dag na uw infuusbehandeling  indien nodig met 

onderstaand schema. De tabletten dienen een half uur voor de maaltijd ingenomen te worden. 

Dag 1  

08:00 uur 

Metoclopramide 

10 mg zo nodig 

 

12:00 uur 

Metoclopramide 

10 mg zo nodig 

 

18:00 uur 

Metoclopramide 

10 mg zo nodig 

Dag 2 

08:00 uur 

Metoclopramide 

10 mg zo nodig 

 

12:00 uur 

Metoclopramide 

10 mg zo nodig 

 

18:00 uur 

Metoclopramide 

10 mg zo nodig 

Dag 3 

08:00 uur 

Metoclopramide 

10 mg zo nodig 

 

12:00 uur 

Metoclopramide 

10 mg zo nodig 

 

18:00 uur 

Metoclopramide 

10 mg zo nodig 

Dag 4 

08:00 uur 

Metoclopramide 

10 mg zo nodig 

 

12:00 uur 

Metoclopramide 

10 mg zo nodig 

 

18:00 uur 

Metoclopramide 

10 mg zo nodig 

Dag 5 

08:00 uur 

Metoclopramide 

10 mg zo nodig 

 

12:00 uur 

Metoclopramide 

10 mg zo nodig 

 

18:00 uur 

Metoclopramide 

10 mg zo nodig 
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Indien de anti- misselijkheidsmedicatie onvoldoende blijkt, kunt u een ander schema krijgen na overleg 

met de arts. 

 

Adviezen voor thuis 

• U wordt geadviseerd minimaal 2 liter te drinken op de dag voor, van en de dag na de 

infuusbehandeling om de blaas en nieren te beschermen. 

• In de maanden dat u met Cyclofosfamide infusen wordt behandeld en vooral  7 tot 14 dagen na 

ieder infuus bent u in principe meer vatbaar voor infecties. We adviseren om grote 

mensenmassa’s te vermijden, niet op bezoek te gaan bij zieke/verkouden mensen,  liever niet 

naar zwembad/sauna te gaan, liever niet zelf huisdieren  (incl. aquarium) te verzorgen. 

• Iedere 10-14 dagen na het Cyclofosfamide infuus laat u bij het laboratorium bloed afnemen om 

alle bloedwaarden te controleren. 

• Indien u Cyclofosfamide gaat krijgen in het griepseizoen wordt geadviseerd de griepvaccinatie te 

halen, bij voorkeur voor start van het eerste infuus. Indien u al bezig bent met Cyclofosfamide  

infusen kunt u het beste de vaccinatie halen 2-3 dagen voor het  volgende infuus. 

• Blijf actief, maar luister naar uw lichaam en neem rustmomenten.  

• Een goede mondverzorging is belangrijk om eventuele infecties te voorkomen 

• Gebruik een betrouwbare methode van anticonceptie tijdens de Cyclofosfamide infusen en 

gedurende 3-6 maanden daarna.  

• Beperk blootstelling van de huid aan zonlicht en Uv-straling door middel van zonnebrand met een 

hoge beschermingsfactor om kans op huiduitslag/ verbranding te beperken. 
 

Voedingsadviezen voor thuis 

• Zorg voor goede hygiëne in de keuken. 

• Let goed op uw gewicht, bij afvallen kan een diëtiste ingeschakeld worden.  

• Alcohol is met mate toegestaan. 

• Grapefruit(sap) kan de effectiviteit van Cyclofosfamide verminderen.  

• Het nut van inname van vitamines en homeopathische middelen tijdens en na behandeling is niet 

bewezen. Indien u deze wil gebruiken, overleg dit dan eerst met uw behandelend arts aangezien 

sommige middelen (o.a. St. Janskruid) interacties kunnen hebben met de Cyclofosfamide. 

 

Hygiënische maatregelen 

Direct na toediening tot 3 dagen daarna verlaten resten van Cyclofosfamide uw lichaam.  

Dit gebeurt via uw uitscheidingsproducten (urine, ontlasting, braaksel, transpiratievocht, sperma). Het is 

voor mensen die geen Cyclofosfamide nodig hebben beter om hier zo min mogelijk mee in aanraking te 

komen.  

• Mannen wordt  geadviseerd om zittend op het toilet te urineren om spetteren te voorkomen. 

• Spoel met gesloten deksel het toilet 2 keer door.  

• Gebruik tot 3 dagen na ieder Cyclofosfamide-infuus bij geslachtsgemeenschap een condoom. 

• Kleding en/of beddengoed dat in aanraking is geweest met braaksel, urine of ontlasting eerst met 

koud water (voorwas programma) spoelen in de wasmachine, daarna kan het samen met ander 

wasgoed gewassen worden.  

• Het toilet kunt u het best dagelijks schoonmaken met een pH-neutraal of alkalisch 

schoonmaakmiddel 
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Reden om een arts/verpleegkundige te waarschuwen  

 

Contactgegevens 

Mocht u toch ergens over twijfelen of een vraag hebben over uw behandeling/ klachten, of heeft u een 

klacht waarvan u niet zeker weet of deze ‘normaal’ is, dan kunt u altijd bellen met het ziekenhuis.  

 

Betrokken personen 

J.J.M. Geelhoed en M.K. Ninaber, Longartsen met aandachtsgebied interstitiële en vasculaire longziekten. 

E.W.M. van der Stel-Dijkers, Verpleegkundig specialist in opleiding. 

K.M.C. van Doorn-Hogervorst, Physician Assistant 

 

Spoedeisend: 

Via algemeen telefoonnummer LUMC (071-5269111) vragen naar de dienstdoende longarts. 

Niet-spoedeisend: 

1. Polikliniek Longziekten 

Telefoonnummer: 071-526 3742 (08.30 - 16.00 uur) 
Email: ild@lumc.nl  

2. Algemeen telefoonnummer LUMC :  071-5269111 

Niet-spoedeisende klachten 

Bij de volgende niet-spoedeisende klachten kunt u 

tijdens kantoortijden contact opnemen met de 

polikliniek longziekten of u kunt de klachten 

bespreken bij het volgende polibezoek: 

Ernstige en spoedeisende klachten 

Bij de volgende klachten moet u zo spoedig mogelijk 

contact opnemen met het ziekenhuis en vragen naar de 

dienstdoende longarts: 

• Bij temperatuurverhoging van 38.0-38.4 °C 

en wanneer u zich niet lekker voelt. 

• Bij een temperatuurverhoging van 38.5 °C of 

hoger en/ of koude rillingen. 

• Bij duizeligheid of ernstige vermoeidheid, 

waarbij u meer dan de helft van de dag op 

bed/bank ligt. 

• Bij plotseling ontstaande huiduitslag. 

• Bij pijn in de mond, waardoor u problemen 

of pijn heeft bij/ met slikken. 

• Als u een bloedneus heeft die langer dan 5 

minuten duurt, of bij terugkerende 

bloedneuzen (meer dan 2 keer per dag) of bij 

aanhoudend bloeden van een wondje (langer 

dan 30 minuten). 

• Bij vragen of onduidelijkheden met 

betrekking tot recepten of afspraken. 

• Bij veel of grote blauwe plekken zonder dat u 

zich heeft gestoten. 

• Wanneer u langer dan 3 dagen geen 

ontlasting heeft gehad. 

• Bij ernstig en aanhoudend braken (meer dan 2 

keer per dag ). 

• Als het u niet lukt om in de dagen rond het 

infuus de aangeraden 2 liter per dag te 

drinken. 

• Bij bloed in de urine of zeer hevige 

menstruatie. 

• Bij bloed in de ontlasting of zwarte ontlasting. 

• Als u niet zeker weet of de klachten die u 

hebt ‘normaal’ zijn. 

• Als u meer dan 4 keer per dag diarree heeft. 

 
• Als u minder dan 1 liter per dag kunt drinken.  
• Bij pijn bij het plassen en/ of donkere urine. 

 • Bij plotseling ontstaande kortademigheid of 

pijn bij de ademhaling. 
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