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Behandeling met intraveneus
immunoglobuline (IVIG)
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In overleg met uw arts krijgt u een behandeling met immunoglobuline.
U heeft hiervoor een afspraak op de dagbehandeling interne. In deze
folder vindt u uitleg over deze behandeling.

Wat zijn immunoglobulinen?
Immunoglobulinen zijn eiwitten die worden gewonnen uit het bloed van gezonde donoren. Immunoglobulinen spelen een belangrijke rol bij de afweer tegen
infectieziekten. Het medicijn krijgt u via een infuus. De hoeveelheid immunoglobuline die u toegediend krijgt, is afhankelijk van:
•	uw gewicht en
•	de reden waarom u deze behandeling krijgt
De snelheid waarmee de immunoglobulinen krijgt is afhankelijk van het merk.
Er zijn verschillende merknamen. Binnen Noordwest wordt meestal Privigen®
gebruikt. Soms wordt er gekozen voor een ander product zoals Nanogam®,
Gammagard® of Kiovig®. Uw arts bespreekt wat voor u het beste is.

Wat neemt u mee?
U neem het volgende mee naar het ziekenhuis:
•	uw afsprakenkaartje
•	uw identiteitsbewijs
•	uw medicijnen en een recente medicatielijst
(deze is verkrijgbaar bij uw apotheek)
•	het telefoonnummer en/of adres van uw contactpersoon

Bent u verhinderd of wilt u uw afspraak verzetten?
Als u verhinderd bent, wilt u dit dan minstens 24 uur van tevoren doorgeven?
U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken. Ook als u uw afspraak wilt
verzetten, kunt u dit telefonisch - niet per mail - aan ons doorgeven. Afhankelijk
van welke locatie u op de dagbehandeling interne wordt opgenomen, neemt u
telefonisch contact op met:
•	locatie Alkmaar, dagbehandeling interne, telefoon 072 - 548 2842
•	locatie Den Helder, polikliniek interne geneeskunde, telefoon 0223 - 69 6343
Beide afdelingen zijn op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 16:30 uur.
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De behandeling
De dag van opname mag u normaal eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.

Altijd eerst aanmelden
Iedereen die een afspraak heeft op locatie Alkmaar of Den Helder moet zich altijd eerst met zijn identiteitsbewijs aanmelden bij de aanmeldzuil. U vindt deze
aanmeldzuil bij de ingangen. Vervolgens ziet u op het scherm wat u moet doen.
Als uw gegevens kloppen, krijgt u een dagticket. Hierop staat vermeld:
•	alle afspraken van die dag
•	een barcode
•	de eventuele wachttijd van uw 1e afspraak. Deze ziet u ook op het scherm
Op uw dagticket staat de locatie van de dagbehandeling waar u de afspraak
heeft. Bij aankomst op de dagbehandeling meldt u zich met dit zelfde ticket
aan bij de aanmeldzuil. De medewerkers weten nu dat u op de dagbehandeling
bent. Afhankelijk van waar u de afspraak heeft, meldt u zich op:
•	locatie Alkmaar bij balie A op huisnummer 130
•	locatie Den Helder bij de balie van de dagbehandeling 2-Oost
Het kan zijn dat u even moet wachten. Een verpleegkundige haalt u vervolgens
op uit de wachtkamer en brengt u naar de behandelkamer.

Hoe verloopt de behandeling?
In de behandelkamer brengt de verpleegkundige een infuus in uw arm. Daarnaast controleert de verpleegkundige uw bloeddruk, temperatuur en hartslag.
Soms wordt er van tevoren ook bloed afgenomen. Uw behandelend arts heeft
hiervoor dan een opdracht gegeven. Vervolgens krijgt u via het infuus de
immunoglobuline toegediend. Het eerste ½ uur nadat u de immunoglobulinen
toegediend heeft gekregen, controleert de verpleegkundige een aantal keer uw
bloeddruk, temperatuur en hartslag. Hierna wordt het infuussysteem doorgespoeld en de infuusnaald verwijderd.
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Bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan ook immunoglobuline bijwerkingen veroorzaken. Niet iedereen krijgt last van de bijwerkingen. Mogelijke bijwerkingen kunnen zijn: hoofdpijn, koorts, rillingen, misselijkheid, jeuk, braken, gewrichtspijn,
lage bloeddruk en pijn in de onderrug. Als u last krijgt van bijwerkingen geef dit
dan direct door aan de verpleegkundige.

Wanneer neemt u contact met ons op?
Nadat het infuus is verwijderd, mag u naar huis. Als u thuis last krijgt van eventuele bijwerkingen zoals vermoeidheid, griepachtige verschijnselen als pijn in
het gehele lichaam, spierpijn, gewrichtspijn en/of hoofdpijn, neem dan contact
met ons op. Afhankelijk van waar het onderzoek is gedaan, neemt u contact op
met de dagbehandeling interne van:
•	
locatie Alkmaar, telefoon 072 - 548 2842, bereikbaar op werkdagen van
8:30 tot 16:30 uur
• locatie Den Helder, telefoon 0223 - 69 6535, bereikbaar op werkdagen van
7:00 tot 20:00 uur
Buiten de kantooruren kunt u contact opnemen met de dienstdoende huisarts.
Zo nodig overlegt deze met de dienstdoende specialist in het ziekenhuis.

Uw vragen
Afhankelijk van waar u de afspraak heeft kunt u met vragen contact opnemen met:
•	locatie Alkmaar, dagbehandeling interne geneeskunde,
telefoon 072 - 548 2842. U kunt ook een mail sturen naar
dagbehandelinginterne@nwz.nl
•	locatie Den Helder, polikliniek interne geneeskunde 0223 - 69 6343.
U kunt ook een mail sturen naar poli-interne@nwz.nl
Beide afdelingen zijn op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 16:30 uur.
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Noordwest Ziekenhuisgroep
Postbus 501
1800 AM Alkmaar
www.nwz.nl
tel 072 - 548 4444
Colofon
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Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene
voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl.
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