Chemotherapie thuis
Draagbare infuuspomp

Chemotherapie thuis
U wordt behandeld met chemotherapie. Met behulp van een draagbare infuuspomp (elastomeerpomp)
wordt u voor een deel thuis behandeld. In deze folder vindt u hier korte uitleg over.

Draagbare infuuspomp
U krijgt uw medicijnen (cytostatica) via een draagbare infuuspomp op constante snelheid dag en nacht
toegediend. Een verpleegkundige sluit de pomp op de dagbehandeling oncologie aan op uw
poortkatheter. U draagt de pomp in een heuptasje onder uw kleding. U krijgt dit tasje ook van de
verpleegkundige. U bent daardoor niet beperkt in uw bewegingsvrijheid. Meer informatie vindt u ook in de
folder over de infuuspomp die u in het ziekenhuis meekrijgt.

Zorg thuis
Het ziekenhuis draagt de zorg bij chemotherapie thuis over aan een gespecialiseerd verpleegkundige
van de thuiszorg: Evean of Omring. Zij is goed op de hoogte van uw behandeling. De verpleegkundige
komt bij u langs bij eventuele problemen en als de pomp leeg is. Krijgt u al zorg van een andere
thuiszorgorganisatie? Geef dan aan hen door dat Evean of Omring de pomp verzorgt en dat zij bij
problemen met de pomp Evean of Omring kunnen bellen. U kunt ook deze brief laten zien.

Waarschuw de thuiszorg als de pomp leeg is
De thuiszorg van Evean of Omring weet wanneer u de pomp heeft gekregen en wanneer de pomp naar
verwachting leeg is. Maar geeft u dit ook altijd zelf door . U kunt dan het beste de dag na thuiskomst
contact opnemen met de Evean of Omring om het tijdstip van afkoppelen af te spreken. Het afkoppelen
hoeft niet met spoed te gebeuren. De druk in de pomp blijft behouden en er kan geen vloeistof
terugstromen naar de pomp. Als de pomp ’s nachts leeg is, hoeft u niets te doen. U kunt tot de volgende
ochtend wachten. De verpleegkundige van de thuiszorg koppelt de pomp af en sluit de poortkatheter af.

De pomp is voor eenmalig gebruik. Na het afkoppelen van de pomp komt u voor uw eerstvolgende
nieuwe kuur naar de dagbehandeling oncologie. Daar krijgt u een nieuwe volle pomp voor thuis.

Lever de afvalzak in op de dagbehandeling oncologie
De verpleegkundige van de thuiszorg doet het afval met restjes cytostatica uit de pomp in een speciale
afvalzak die u in het ziekenhuis meegekregen heeft. Geef de afvalzak bij uw eerstvolgende bezoek aan
de dagbehandeling oncologie aan een verpleegkundige. U mag dit afval namelijk niet bij het gewone
huishoudelijke afval weggooien.
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Bij welke problemen waarschuwt u de thuiszorg?
Chemotherapie thuis via de infuuspomp is een veilige behandeling. De kans is dus klein, maar houdt u
rekening met (één van) de volgende problemen of klachten:

•

lekkage

•

de pomp raakt los

•

pijn

•

u twijfelt of de pomp leeg is, of u heeft andere zorgen

U kunt bij deze klachten of problemen 7 dagen per week 24 uur per dag contact opnemen met de
thuiszorg:

•

Evean: 088 - 383 3035

•

Omring: 0223 - 70 4021

Uw vragen
Met vragen over chemotherapie thuis kunt u op werkdagen contact opnemen met de dagbehandeling
oncologie:

•

locatie Alkmaar: 08:30 - 17:00 uur, telefoon 072 - 548 2870

•

locatie Den Helder: 08:00 - 16:30 uur, telefoon 0223 - 69 6900
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