
 
 

Inleiding 
 

Met  deze folder willen we u informatie geven over 

het voorkomen en herkennen van extravasatie 

tijdens de toediening van cytostatica = 

chemotherapie.  

 

Om deze complicatie zo veel mogelijk te voorkomen, 

is uw bijdrage van groot belang om uw behandeling 

in maximale veiligheid te laten verlopen.  

 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? 

Aarzel dan zeker niet deze te stellen. De artsen, 

verpleegkundigen en andere zorgverleners geven u 

graag meer uitleg.  

 

 

Wat is extravasatie? 
 

Wanneer medicatie in de vorm van vloeistof (zoals 

chemotherapie, immunotherapie) via een bloedvat 

moet worden toegediend, maar buiten het bloedvat 

in de huid terechtkomt, heet dat extravasatie.  

 

 

Achtergrond 
 

Intraveneuze producten, dit zijn producten die via 

een bloedvat worden toegediend, kunnen 

blaartrekkend, irriterend en niet-blaartrekkend of 

neutraal zijn. 

Onder de cytostatica zijn er heel wat 

geneesmiddelen met een blaartrekkend effect 

(= geven blaarvorming). 

 
 
Mogelijke symptomen 
 

De belangrijkste symptomen die u kan 

gewaarworden rond de injectieplaats of in de 

omringende zone: 

 

 pijn 

 zwelling 

 roodheid  

 ongemak langsheen bovenarm, borststreek of hals 

 branderig gevoel 

 stekend gevoel 

 andere veranderingen op de plaats van de 

extravasatie  

 

Geen van deze klachten vormt op zich een bewijs 

van extravasatie, maar ze moeten met de nodige 

aandacht worden behandeld. De klachten kunnen 

aanleiding geven tot verder onderzoek van de plaats 

van uw infuus bv. controle van de doorgankelijkheid. 

 

Mochten bij de start of tijdens de toediening van 

chemotherapie één of meer symptomen optreden, 

dan dient u onmiddellijk de verpleegkundige te 

verwittigen. 

 

Voorzorgsmaatregelen 
 

Probeer de volgende voorzorgsmaatregelen in acht 

te nemen, op die manier worden eventuele 

complicaties zoveel mogelijk te vermeden. 

 Draag bij elke toediening losse kledij die geen 

hinder kan geven voor het plaatsen van een 

katheter of het aanprikken van de poortkatheter. 

Bij voorkeur geen getailleerde blouse of 

opgerolde mouwen. 

 Beperkt tijdens de toediening zoveel mogelijk 

(bruuske) bewegingen aan de zijde waar de 

katheter zit. 

 Voorkom zoveel mogelijk dat de leiding van het 

infuus teveel naast het bed of de zetel hangt.  

 Vermijd trekkracht op de leiding van het infuus.  
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Contactgegevens 
 

Dag 11  Dagziekenhuis onco en interne 

Tel. 09 310 18 09 

 

ZE 23  Ademhaling en oncologie 

Tel. 09 310 18 23 

 

 

 

 

 

Contactinfo

vzw AZ Alma
(Maatschappelijke Zetel)
Ringlaan 15
B-9900 Eeklo
tel. 09 310 00 00 

Polikliniek AZ Alma Sijsele
Gentse Steenweg 132
B-8340 Sijsele-Damme
tel. 09 310 00 00

www.azalma.be
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