
Adjuvante chemotherapie

U heeft onlangs een darmoperatie gehad waarbij de chirurg een stuk 

darm met de tumor en omliggende bloedvaten, lymfeklieren en vetweefsel 

verwijderd heeft. Het verwijderde weefsel is onderzocht door de patholoog 

anatoom. De uitslag van dit onderzoek is besproken in het colorectaal 

team. Mede op basis van de uitslag heeft het team een behandeladvies 

opgesteld. Uw chirurg heeft dit advies met u besproken.

U heeft mogelijk baat bij zogenoemde adjuvante chemotherapie. Dit is een 

aanvullende behandeling met chemotherapie die bedoeld is om de kans op 

terugkeer van de kanker te verminderen.

Adjuvans betekent letterlijk ‘versterkend werken’.

 ʔ Wat kunt u verder verwachten?
De chirurg verwijst u naar de oncoloog. De afdeling oncologie neemt binnen 
1 week contact met u op om een afspraak te maken. (U hoeft dus niet zelf te 
bellen.)

 ʔ Uw afspraak met de oncoloog
De oncoloog gaat in overleg met u na of de voorgestelde adjuvante chemothera-
pie geschikt is voor u. U bespreekt onder andere:
• uw lichamelijke conditie
• de mogelijke bijwerkingen van chemotherapie
• de ‘winst’ van chemotherapie
• de duur van de chemotherapie
• de begeleiding tijdens de chemotherapie
• uw persoonlijke wensen

Als u in overleg met de oncoloog instemt met adjuvante chemotherapie, ver-
zorgt de afdeling oncologie uw verdere afspraken. De oncoloog is gedurende 
deze behandeling uw hoofdbehandelaar.  
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Uw vaste aanspreekpunten zijn de verpleegkundigen van de dagbehandeling 
oncologie:
• locatie Alkmaar, telefoon 072 - 548 2870
• locatie Den Helder, telefoon 0223 - 69 6343

 ʔ Bloedonderzoek - enzym DPD
Wat is het enzym DPD?
Het stofje DPD (dihydropyrimide dehydrogenase) is een enzym dat belangrijk 
is voor de afbraak van een deel van de chemotherapie in uw lichaam. De kans 
is heel klein, maar het kan zijn dat u zogenoemde DPD-deficiëntie heeft. Dit is 
een afwijking waarbij het enzym niet werkzaam genoeg is. U kunt dan meer last 
hebben van bijwerkingen van de chemotherapie dan gebruikelijk en acceptabel 
is.

Bloedonderzoek
Om er zeker van te zijn dat uw lichaam de chemotherapie goed kan verwer-
ken, wordt van tevoren onderzocht of er voldoende DPD in uw bloed zit. Het 
duurt een paar weken voordat de uitslag van dit onderzoek bekend is. Voor de 
voortgang vragen we u om na uw afspraak met de chirurg meteen bloed te laten 
prikken. U krijgt hiervoor op de polikliniek chirurgie een formulier mee.

Volg deze instructies goed op
Omdat het bloed in een ander ziekenhuis onderzocht wordt, is het belangrijk 
dat u bloed zo snel mogelijk laat prikken.

Openingstijden afnamelaboratorium 
• locatie Alkmaar (huisnummer 035): op werkdagen van 8:00 - 17:00 uur
• locatie Den Helder (huisnummer 32): op werkdagen van 7:00 - 17:00 uur


