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Intraveneuze 
chemotherapie thuis

Thuis behandeling chemotherapie
U krijgt binnenkort een behandeling met chemotherapie. Een deel hiervan kan thuis 
gegeven worden. Deze chemotherapie wordt toegediend via een elastomeerpomp. 
Informatie over de elastomeerpomp vindt u in de bijgevoegde Accufuser folder.
In deze folder informeren wij u over het verloop van de behandeling thuis en wat u kunt 
doen bij vragen of problemen.

Wie komen in aanmerking voor thuisbehandeling?
• Patiënten die een behandeling krijgen met een langlopende chemotherapie.
• Samen met uw behandelend oncoloog wordt besloten of u in aanmerking komt voor 

thuisbehandeling.

Voorbereiding op de thuis behandeling
• Om deze chemotherapie thuis te kunnen geven, is het nodig om een perifeer 

ingebrachte centraal veneuze catheter (PICC) te plaatsen (zie voor informatie 
folder PIC-catheter).

• U krijgt voor de start van de chemotherapie een recept van de 
oncologieverpleegkundige voor de benodigdheden van de PICC en de toediening van 
de chemotherapie. Dit recept kunt u alleen inleveren bij de Gelre apotheek (dit kan 
niet bij uw eigen apotheek).

• Via de apotheek krijgt u ook een afvalzakje, zodat het afval van de chemotherapie 
weer veilig naar het ziekenhuis gebracht kan worden.

• Voor start van de behandeling vraagt de arts of oncologieverpleegkundige 
specialistische thuiszorg aan. Zij zullen in de thuissituatie de chemotherapie 
afsluiten en zijn ook bereikbaar bij problemen. 

• Vertel uw naasten dat u chemotherapie krijgt en wat hier de mogelijke complicaties/ 
gevolgen van kunnen zijn. U kunt hiervoor de informatie in dePatiënten Informatie 
Map Oncologie gebruiken. Daarnaast vindt u ook informatie in de folder ‘Omgaan 
met excreta na cytostaticabehandeling – mantelzorg – thuiszorg – verpleeghuiszorg 
(ONCO-523)’.

De behandeling
• U komt elke keer naar het ziekenhuis toe voor het opstarten van de chemotherapie 

en het aansluiten van de elastomeerpomp.
• Voordat de elastomeerpomp aangesloten wordt, krijgt u op de dagbehandeling 

oncologie enkele kortlopende chemotherapieën.
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• De afdelingsverpleegkundige sluit daarna de elastomeerpomp met chemotherapie 
aan. Afhankelijk van uw behandeling, blijft de elastomeerpomp één of meerdere 
dagen aangesloten op uw PICC.

• De oncologieverpleegkundige schakelt vervolgens de specialistische thuiszorg in die 
de elastomeerpomp bij u thuis komt afkoppelen. Daarna mag u naar huis met de 
elastomeerpomp.

• De elastomeerpomp mag niet bij het gewone afval. Via de afdeling krijgt u een 
afvalzakje mee voor thuis. Deze kunt u inleveren op de dagbehandeling oncologie. U 
krijgt dan weer een nieuwe afval zakje mee.

Duur van de behandeling
• In het ziekenhuis informeert de oncologie verpleegkundige u over de chemotherapie 

en wat ongeveer de inlooptijd is van de elastomeerpomp 
• Deze verwachte inlooptijd geeft de oncologieverpleegkundige door aan de 

specialistische thuiszorg, zodat zij weten wanneer de elastomeerpomp afgekoppeld 
kan worden. 

• Afhankelijk van uw behandeling duurt het inlopen 24 of 46 uur. De inloopsnelheid 
kan er soms wat langer of korter over doen, dit heeft geen consequenties voor de 
effectiviteit van de behandeling

Wat te doen bij lekkage?
Er is een kleine kans op lekkage van de elastomeerpomp. Treedt deze situatie op? Doe 
dan het volgende:
• Was eerst uw handen en trek de wegwerphandschoenen aan. 
• Bedek de plaats waarop de infuusvloeistof is gelekt met een celstofmatje. Dit matje 

is meegeleverd in het pakket met materialen. 
• Neem onmiddellijk contact op met de specialistische thuiszorg.

Wanneer contact opnemen?
Bij vragen of problemen met de elastomeerpomp of de PICC tijdens de thuis behandeling 
kunt u contact opnemen met de specialistische thuiszorg die bij u komt:
• Sensire, tel: 0314-356013
• Verian, tel: 088-1263126
• Buurtzorg Nederland regio Zutphen, tel: 085 – 444 1081
• Buurtzorg Nederland regio Nunspeet/ Elspeet/ Uddel, tel: 06 – 2330 9005

Voor overige vragen neemt u contact op met de Polikliniek Oncologie van Gelre 
Apeldoorn of Zutphen
• Deze telefoonnummers staan in de Patiënten Informatie Map Oncologie.


