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Uw behandelend arts heeft besloten dat u met infuustherapie naar huis mag. Het betrokken 

behandelteam (arts, transferverpleegkundige, apotheek en het specialistisch team van de 

thuiszorg) zorgt dat de infuustherapie ook bij u thuis goed verloopt. Thuiszorg, hulpmiddelen 

en de medicatie gaat de transferverpleegkundige voor u regelen. In deze folder leest u hoe dit 

werkt.

Thuiszorg, specialistisch team
Thuiszorgorganisaties 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.

Het specialistisch team: wat doen zij?
De transferverpleegkundige neemt contact op met het specialistisch team van de thuiszorg om af te 
stemmen wanneer de infuustherapie thuis kan starten. De verpleegkundige van het specialistisch 
team van de thuiszorg gaat u dagelijks bezoeken om de medicatie aan te sluiten/af te koppelen. 
Ook verzorgen zij de insteekopening van uw PICC lijn of een Port á Cath (PAC) en spoelen deze lijn 
door.

Toediening van de medicatie
Het betrokken behandelteam bekijkt op welke manier de infuustherapie het beste gegeven kan 
worden: via een infuuszak, cassette of via een elastomeerpomp. Daarnaast is het afhankelijk 
van het soort geneesmiddel en het beleid van de specialist of u dit continu of in delen (giften) 
toegediend krijgt.
Als u een pomp krijgt, zijn er 3 soorten pompen. Het transferpunt overlegt met het technisch 
thuiszorgteam welke pomp zij willen gebruiken.

Medicatie kunt u thuis op 2 manieren via het infuus toegediend krijgen:
• continu: de specialistisch verpleegkundige sluit u aan, de infuustherapie loopt 24 uur. Dit kan 

met behulp van een pomp. De volgende dag komt de thuiszorgverpleegkundige weer voor de 
vervolgaansluiting

• giften: de specialistisch verpleegkundige blijft, meestal, bij u tijdens de toediening van de 
gift, welke met behulp van een pomp wordt gegeven. Vervolgens wordt de lijn doorgespoeld en 
afgesloten

Bepaalde geneesmiddelen moeten gekoeld toegediend worden. Hiervoor levert de leverancier 
speciale coldpacks. Als dit voor u van toepassing is, geeft de transferverpleegkundige dit aan, 
zodat u de coldpacks thuis op tijd in de vriezer kunt leggen.

Infuustherapie thuis
Wat u moet weten
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Afspraken maken
Als u thuis bent, kunt u de thuiszorg bellen die uw infuustherapie gaat toedienen. In overleg, en 
rekening houdend met de mogelijkheden van de thuiszorg, kunt u de tijd van aansluiten afstemmen 
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/West-Friesland) 088 - 206 7320
• ViVa Zorggroep (regio Midden-Kennemerland) 088 – 995 8844

Bereidt het ziekenhuis uw medicatie?
Dan kunt u de dag van ontslag ’s middags na 12:00 uur de medicatie ophalen bij de klinische 
apotheek van het ziekenhuis:
• locatie Alkmaar, huisnummer 020
• locatie Den Helder, centrale hal

Voor de vervolgleveringen krijgt u een leveringsschema mee. Deze zijn vanaf 15:00 uur op 
te halen. Dit heeft te maken met de bereiding van de medicatie in de ochtend. Als u thuis de 
elastomeerpomp gaat gebruiken, krijgt u van de klinische apotheek ook een PICC-tas mee. Deze tas 
bevat benodigdheden voor de verzorging van de PICC.
U moet zelf de medicatie op halen. Als dit niet mogelijk is, kunt u een ander dit voor u te laten 
doen. De infuuspomp krijgt u thuis afgeleverd, de eerst volgende werkdag. Met een track en trace 
code, via de telefoon en/of e-mail kunt u de levering volgen. De levering is altijd in de ochtend.

Bereidt een extern bedrijf uw medicatie?
Dan bestelt de transferverpleegkundige de medicatie, infuuspomp en toebehoren bij een externe 
leverancier. De leverancier levert de volgende werkdag in de ochtend de infusiepomp.
De leverancier neemt contact op met u en/of uw contactpersoon om een tijdstip te bespreken.

Blijf in de buurt van uw woongebied
Vanwege de bereikbaarheid van het specialistisch thuiszorg team, adviseren wij u om gedurende 
de infuustherapie niet te ver van uw woongebied te verblijven.
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Wat doet u als u met de infuustherapie stopt, langer door moet gaat of er een 
wijziging plaats vindt?
Als u klaar bent met de infuustherapie, verwijdert de specialistisch verpleegkundige van de 
thuiszorg na overleg met uw arts de PICC lijn. Voor het ophalen van de infuuspomp kunt u zelf 
contact opnemen met de leverancier. Eventuele wijzigingen in de infuustherapie qua keuze 
geneesmiddel of behandelduur bepaalt de specialist dit. Uw specialist informeert u hierover. De 
poliklinische apotheek laat u telefonisch weten wanneer en waar u de klaargemaakte antibiotica op 
kan halen.

Uw vragen
U vragen kunt uw stellen bij de behandeld specialist, welke de behandeling heeft voorgeschreven.


