
B1 Regels voor thuis 
 
B1.1  Medicatie 

Zoals in Dagboekagenda is aangegeven. Purinethol 's avonds en MTX wordt om 16.00 uur gegeven. MTX nooit 

met melk innemen. Braken binnen een half uur na inname opnieuw geven daarna niet meer of men moet hele 

tabletten zien. De Bactrimel (als die 3 x per week wordt ingenomen als PCP profylaxe) niet innemen op de dag 

van de MTX. 

Capsules; in zijn geheel inslikken en zoniet heel in een spuitje doen, warm water toevoegen en laten oplossen. 

Capsules niet openmaken. Er zijn thuis geen extra maatregelen nodig voor excreta. 

 

B1.2 Mondverzorging 

Er is een mondverzorgingsprotocol met meer gedetailleerde beschrijving. Voor thuis: 2 x per dag tandenpoetsen. 

Alle kinderen die voor kanker onder behandeling zijn mogen naar de tandarts. Deze mag alles doen. Indien er 

gebitselementen moeten worden getrokken, of er ontstaan door andere ingrepen bloedinkjes in de mond, dan 

overleg met oncoloog in verband met bloeduitslagen: eventueel antibiotica en kans bloedingen bij 

thrombopenie. Het is uiteraard afhankelijk van de ingreep die uitgevoerd wordt, bij protheses (bijv na 

osteosarcoom) dient altijd antibiotica rond de ingreep te worden gegeven. 

Voordat wordt gestart worden beugels die de hele dag in de mond zitten, verwijderd, gezien de kans op wondjes 

en de slechte mogelijkheid tot poetsen. Een beugel die alleen ’s nachts wordt gedragen, kan gebruikt blijven 

worden tijdens de behandeling, behalve ten tijde van mucositis.  

 

B1.3 Huidverzorging 

Kapotte billen met zinkzalf/zwavel 5%. In geval van nattende dermatitis zinkolie/zwavel 5%. 

Een alternatief zijn Cavulon swabs, Be-pathen of Medisetran. 

Schaafwonden etc. goed schoonmaken en alcohol 70% of jodium erop. Zoveel mogelijk droog houden en aan de 

lucht laten. 

Bij een kind dat thuis een centraal veneuze lijn heeft 1x per week inspectie, flushen en verschonen van verband.  

Wanneer de VAP niet gebruikt wordt, moet hij 1 x per 3 maanden doorgespoten worden, hoewel er geen 

evidence is.
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 Een VAP naald mag 7 dagen blijven zitten.  

Een centraal veneuze, getunnelde lijn wordt wekelijks verzorgd: pleisters wissel en doorspuiten. 

 

B1.4 Koorts 

Gedefinieerd als temperatuur eenmaal ≥ 38,5°C of enkele uren ≥ 38,0°C.  

Afhankelijk van hoe ziek het kind is en verwacht wel / niet in neutropenie: 

 - kind actief / geen verwachte aplasie: overleg kinderoncologische centrum. 

 - kind inactief / apathisch / mogelijk in aplasie / bij twijfel altijd: overleg kinderoncologisch centrum. 

 

B1.5 Infecties (waterpokken, gordelroos, mazelen, roodvonk) 

 - Contact waterpokken 

Indien waterpokken gehad en voldoende titer → geen bijzondere maatregelen. 

Geen waterpokken gehad en familielid heeft contact gehad → afwachten tot dat familie lid de waterpokken echt 

krijgt. 

Geen waterpokken gehad en een echt direct contact (zie hoofdstuk 5) → contact opnemen met het ziekenhuis 

voor Zoster Immuunglobuline 

 

 - Gordelroos 

Als een kind gordelroos krijgt moet contact worden opgenomen met de kinderoncoloog, vaak zal behandeling 

nodig zijn 

Isolatie: 

1. Kinderen in kinderoncologische behandeling (matige afweer) met gordelroos (ook in één dermatoom) 

blijken via de luchtwegen het VZV virus te verspreiden. Alle patiënten met gordelroos moeten dus in 

contact + druppel = strikte isolatie verpleegd worden 

2. Familieleden/vrienden/professionals (normale afweer) met gordelroos laesies, die goed zijn afgedekt, 

vormen geen besmettingsrisico 

3. Als gordelroosblaasjes zijn ingedroogd, hoeft geen PCR van het sputum meer afgenomen te worden. 

Deze patiënten zijn niet meer besmettelijk. 

 

 

- Contact mazelen 

Niet ingeënt → contact met het ziekenhuis 

Wel ingeënt → geen actie. 



- Contact roodvonk op school 

NB. Kind mag gewoon naar school als daar roodvonk heerst 

Als het kind ook roodvonk krijgt → antibiotica. 

- krentenbaard bij kind in de klas is geen contra-indicatie voor naar school gaan, normale hygiëne 

- Overige infecties in overleg met het kinderoncologisch centrum. 

 

B1.6 Bloedingen (neus/tandvlees/blauwe plekken/petechiën), advies voor thuis 

NB. Zie protocol “Transfusie beleid en bloedingen” hfst 8 voor beleid in zkh. Dit is advies voor thuis. 

Neusbloedingen:   1. uitsnuiten en afdrukken 

   2. helpt dit niet dan druppelen met Otrivin 0,1% 

   3. daarna eventueel gaasje / Spongostan met Otrivin 0,1% 

4. heeft dit allemaal niet geholpen dan contact ziekenhuis. Daar bloedbeeld controle, 

evt thrombocyten transfusie en indien nodig consult KNO 

5. in voorkomende gevallen kan cyclokapron op een gaasje overwogen worden 

 

Tandvleesbloedingen 1. ijsblokjes / waterijsje 

   2. helpt dit niet dan naar het ziekenhuis 

Blauwe plekken/ petechieën → bij veel / groot, overleg ziekenhuis: evt bloedbeeld en zo nodig thrombocyten 

 transfusie 

 

B1.7  Vaccinaties 

Tijdens chemotherapie geen vaccinaties (tot een half jaar na stop therapie), omdat men zelf 

geen of onvoldoende antistoffen kan maken. Dit geldt ook voor de griepvaccinatie. 

Vaccinaties kunnen weer gegeven worden (of ingehaald) 6 maanden na stop van de therapie. 

 

B1.8 Leefregels 

 

B1.8.1 Infecties / hygiëne 

Bij kinderen met kanker worden infecties meestal veroorzaakt door commensale micro-organismen. Thuis zijn 

de normale hygiënische maatregelen in principe voldoende. Dat betekent vooral dat alle huisgenoten goed de 

handen wassen. Contact met personen die een besmettelijke ziekte hebben, wordt zoveel mogelijk vermeden. 

 

B1.8.2 School 

Kinderen met kanker kunnen gewoon naar peuterspeelzaal of school, ook tijdens de inductie ALL behandeling. 

Het schoolbezoek is voor de ontwikkeling van het kind van groot belang. De ouders brengen leerkracht, mentor 

en directeur van de school op de hoogte van de ziekte van het kind. Voor leerkrachten en medeleerlingen is 

tegenwoordig veel informatie beschikbaar in de vorm van boeken, brochures en leskoffers (te leen via 

VOKK.nl). Aan de educatieve voorzieningen van de academische ziekenhuizen en aan de 

schoolbegeleidingsdiensten zijn bovendien speciale consulenten verbonden. 

Als in de klas waterpokken heerst, moeten de ouders van het zieke kind worden gewaarschuwd. Schoolgang is 

dan afhankelijk van wel / geen immuniteit tegen waterpokken. Aangaande infectiegevaar (met name 

waterpokken) dienen ouders van klasgenootjes voorlichting te krijgen. 

 

B1.8.3 Uitstapjes 

Het kind mag in principe meedoen met alle schoolactiviteiten, ook schoolreisjes. Uitstapjes naar bijvoorbeeld 

toeristische attracties vormen geen probleem. Kinderen zonder neutropenie kunnen in principe aan alle 

activiteiten deelnemen. Bij neutropenie wordt aangeraden drukke openbare en slecht geventileerde ruimten en 

het openbaar vervoer (mn spitsuur) te mijden. 

 

B1.8.4 Vervoer 

Tijdens behandeling naar polikliniek mag men met eigen vervoer of taxi, indien medicatie toegediend wordt dan 

dienen er 2 volwassenen in de auto te zitten, 1 voor de besturing van de auto, 1 om het kind in de gaten te 

houden. Bij neutropenie proberen openbaar vervoer te vermijden. 

 

B1.8.5 Sport 

Als zijn conditie het toelaat, mag het kind elke sport beoefenen. In perioden van trombocytopenie moeten 

contactsporten worden vermeden. Zwemmen is toegestaan in (tropische) zwembaden, maar ook in zee, rivieren 

of meren (uiteraard met in achtneming van lokale adviezen bij bijvoorbeeld blauwalg). Het gebruik van warme 

bubbelbaden wordt afgeraden. 

Zwemmen mag met een VAP, als de naald niet in situ is, maar niet met een centraal veneuze lijn. 

 



B1.8.6 Vakantie 

De ouders kiezen bij voorkeur een vakantiebestemming in een land met goede en goed bereikbare medische 

voorzieningen. De behandelend kinderarts kan een brief meegeven waarin de hoofdzaken van de 

ziektegeschiedenis staan vermeld. Eventueel kan worden geregeld dat controles en medicijntoediening 

plaatsvinden in een ziekenhuis dichtbij het vakantieadres. 

De eerste 3 weken na een OK voor een hersentumor mag niet gevlogen worden, en mag het kind niet in de 

achtbaan. 

Zon: het kind moet uitgebreid zonnebaden vermijden en de huid zoveel mogelijk bedekken met bijvoorbeeld T-

shirt en pet. Ook moet een zonnebrandcrème worden gebruikt met een hoge beschermingsfactor. 

Er is geen contra-indicatie om te vliegen. 

 

B1.8.7 Huisdieren 

Huisdieren zijn toegestaan. Het schoonmaken van de kattenbak en / of konijnenhok door de patiënt is niet 

verstandig (ivm infectiegevaar). 

 

B1.8.8 Wanneer contact opnemen met kinderoncologisch centrum 

Zie ook antwoorden bij B1.4, B1.5 en B1.6. Over het algemeen bij koorts of bijzonderheden eerst contact 

opnemen met het kinderoncologisch centrum. Voor vragen omtrent de behandeling / leefregels kunnen ouders 

tijdens kantooruren altijd bellen. Op de polikliniek is altijd iemand telefonisch bereikbaar. 

 

B1.8.9 Zelfzorgmedicatie / alternatieve geneeskunde 

Het gebruik van zelfzorg medicatie of alternatieve geneeswijzen dient altijd in overleg te gaan met behandelend 

oncoloog, zodat eventuele interferentie met de behandeling beoordeeld kan worden. 
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