Infuustherapie thuis
Wat u moet weten

Waarom deze folder?
Uw behandelend arts heeft besloten dat u met infuustherapie naar huis mag. De specialist zorgt samen
met het transferpunt dat de infuustherapie ook bij u thuis goed verloopt. Thuiszorg, de hulpmiddelen en
medicatie gaan we voor u regelen. In deze folder leest u hoe dit werkt.

Thuiszorg, specialistisch team
Thuiszorgorganisaties zoals Evean, Viva zorggroep en Omring hebben een specialistisch team van
verpleegkundigen. Zij zijn bevoegd voor het toedienen van infuustherapie thuis. Afhankelijk van in welke
regio u woont, wordt gekozen voor de thuiszorgorganisatie die in uw regio werkt. Woont u in een gebied
waar meerdere thuiszorgorganisaties werken? Dan kunt u ons zelf aangeven welke thuiszorgorganisatie
uw voorkeur heeft.

Het specialistisch team: wat doen zij?
Het transferpunt neemt contact op met de thuiszorgorganisatie om af te stemmen wanneer u de
infuustherapie thuis kan krijgen. De verpleegkundigen van het specialistische team van de thuiszorg
gaan u dagelijks bezoeken om uw medicatie te wisselen. Ook verzorgen zij de insteek van uw lijn /infuus
en spoelen de lijn door.

Afspraken maken
Als u thuis bent, kunt u de thuiszorg bellen die uw infuustherapie gaat toedienen. U kan dan met hen
overleggen over de tijd van aansluiten en vervolgafspraken maken. Voor uw vragen en problemen is de
thuiszorg 24 uur bereikbaar, dus ook ‘s nachts. Zo nodig kan de thuiszorg altijd contact opnemen met het
ziekenhuis.

Telefoonnummers specialistische thuiszorgorganisaties:
Evean (regio Noord-Kennemerland)

088 - 383 3035

Omring (regio kop van Noord-Holland)

0223 - 70 4021

Viva zorggroep (regio Midden-Kennemerland)

088 - 995 8642

_____________________________________

____________________________
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Waar haalt u de medicatie op?
Op de dag van ontslag ’s middags na 14:00 uur haalt u de medicatie op bij de politheek van het
ziekenhuis:
•

locatie Alkmaar, huisnummer 020

•

locatie Den Helder, huisnummer 08

Het feit dat u alleen ’s middag kan ophalen heeft te maken met de bereiding van de medicijnen in de
ochtend. Als u thuis een PICC-lijn gaat gebruiken, krijgt u van de politheek ook een zogeheten PICC-tas
mee.

Hulpmiddelen
De behandelend arts bekijkt op welke manier de infuustherapie bij u het beste kan worden toegediend:
via een infuuszak, cassette of via een elastomeerpomp (soort bolletje). Als u een pomp krijgt, zijn er 3
soorten pompen. Transferpunt overlegt met het technisch thuiszorgteam welke pomp zij willen
gebruiken.
•

de Bodyguard 323

•

de Cadd legacy Plus

•

elastomeerpomp. Voor de elastomeerpomp is er geen echte pomp.
Deze is zo ingesteld dat de pomp zelf leegloopt via een vacuümsysteem.
De pomp is een bolletje, dat de grootte heeft van een kleine sinaasappel.
U kunt de pomp dragen in een broekzak, borstzak, of in een daarvoor
bijgeleverd heuptasje.
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De infuuspomp thuis
De transferverpleegkundige bestelt de gekozen infuuspomp bij de firma Mediq Tefa. We maken een
afspraak met u wanneer de pomp bij u thuis kan worden afgeleverd. Als dit niet mogelijk is, kan de pomp
worden geleverd op de afdeling waar u op dat moment opgenomen bent.

Medicijnen kunt u thuis op 2 manieren via het infuus toegediend krijgen. Transferpunt overlegt met het
technisch thuiszorgteam welke pomp zij willen gebruiken.
•

eenmalig per dag met pomp; de thuiszorgverpleegkundige blijft bij u tijdens de toediening, spoelt
de lijn door en sluit deze af

•

continue; de thuiszorgverpleegkundige sluit u aan, de infuustherapie loopt 24 uur met behulp van
een pomp. De volgende dag komt de thuiszorgverpleegkundige weer voor de vervolgaansluiting

Blijf in de buurt van uw woongebied
Vanwege de bereikbaarheid van het team adviseren wij u om gedurende de infuustherapie niet te ver
van uw woongebied te verblijven.

Wat te doen als u met de infuustherapie stopt of langer door moet gaan?
Als u klaar bent met de infuustherapie, verwijdert de thuiszorg na overleg met uw arts de venflon of
PICC-lijn. Voor de pomp belt de thuiszorg de firma. Deze haalt de pomp bij u op. Soms moet de
infuustherapie wijzigen of u moet langer de therapie krijgen. Dit bepaalt uw behandelend arts. U krijgt
dan bericht van uw arts wanneer u de medicijnen bij de politheek moet ophalen.
Uw vragen
Afhankelijk van welke locatie u wordt behandeld, kunt u voor vragen over de infuustherapie tijdens uw
ziekenhuisopname terecht bij het transferpunt op:
•

locatie Alkmaar, 072 - 548 2511

•

locatie Den Helder, 0223 - 69 6071 of 0223 - 69 6370

Het transferpunt van beide locaties is op werkdagen bereikbaar van 9:00-16:00 uur.
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