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Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. 

U kunt aan deze uitgave 

geen rechten ontlenen. 
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Subcutane oncologische & 
hematologische zorg in de wijk
U krijgt binnenkort een behandeling met injecties die (een deel van) de behandeling 
vormen. De injecties kunnen na de eerste kuur buiten het ziekenhuis gegeven worden. 
In deze folder informeren wij u over het verloop van de behandeling en wat u kunt doen 
bij vragen of problemen.

Wie komen in aanmerking voor de behandeling?
• Patiënten die een behandeling krijgen met middelen die in een subcutane vorm (dat 

is een onderhuidse injectie) gegeven kunnen worden.
• Samen met uw behandelend oncoloog of hematoloog wordt besloten of u in 

aanmerking komt voor een behandeling buiten het ziekenhuis.

Voorbereiding op de behandeling
• Voor start van de behandeling vraagt de oncologieverpleegkundige specialistische 

zorg aan, zodat de gespecialiseerde verpleegkundige van de thuiszorgorganisatie in 
de wijklocatie u de injectie kan geven.

• U krijgt de eerste injectie altijd op de dagbehandeling Oncologie in verband met de 
observatie tijd na de injectie.

• Vertel uw naasten dat u deze behandeling krijgt en wat hier de mogelijke 
complicaties/ gevolgen van kunnen zijn. Gebruik hiervoor de informatie in de 
Patiënten Informatie Map Oncologie.

De behandeling
• U krijgt tijdens de eerste kuur de injectie(s) in het ziekenhuis in Apeldoorn of 

Zutphen. Na de injectie blijft u nog een tijdje ter observatie. Zijn er geen 
bijzonderheden tijdens of na de injectie(s)? Dan kunnen vanaf de tweede kuur de 
injectie(s) in de wijklocatie gegeven worden.

• De injectie wordt subcutaan gespoten, dat wil zeggen: onder de huid.
• De injectie(s) geeft de gespecialiseerd verpleegkundige van de thuiszorg in de 

wijklocatie. Hiervoor hoeft u zelf niets aan te schaffen.

Wanneer contact opnemen?
Bij vragen over de injecties kunt u contact opnemen met de thuiszorgorganisatie:
• Apeldoorn: wijklocatie: Vériangebouw aan het Jean Monnetpark 1. 

Telefoonnummer: 088 - 126 3126
• Zutphen: wijklocatie: Gezondheidscentrum Vijverstaete, Piet Heinstraat 11. 

Sensire: 0573 - 459 235

Voor overige vragen neemt u contact op met de Polikliniek Oncologie van Gelre 
Apeldoorn of Zutphen, zie de Patiënten Informatie Map Oncologie.
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