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Samenwerking met Allerzorg 

Voor het uitvoeren van de behandeling bij u thuis werkt het oncologiecentrum van Adrz nauw samen met Allerzorg. 

Allerzorg is onder andere gespecialiseerd in ziekenhuis verplaatste (en specialistische) zorg; dit betekent dat zij veel 

ervaring hebben in het geven van medisch specialistische zorg en infuustherapieën. De oncologieverpleegkundigen van 

Allerzorg zijn specifiek getraind in het geven van gepaste begeleiding en ondersteuning in thuissituaties onder de naam 

Care for Cancer. De oncologieverpleegkundigen werken volgens een protocol dat is afgestemd en goedgekeurd door de 

behandelaren van Adrz.   

 

Behandeling bij u thuis 
Een team verpleegkundigen verzorgen de toediening van de injecties en kortlopende infusen in de thuissituatie. De 
toediening gebeurt in nauwe samenwerking met uw arts. De verpleegkundigen hebben toegang tot uw medisch dossier 
in Adrz. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat zij alles wat betrekking heeft op uw behandeling thuis, in het dossier wordt 
genoteerd. Niet alle behandelingen zijn geschikt om thuis uit te voeren, de medisch specialist geeft het aan als u in 
aanmerking komt voor een thuisbehandeling. Behandelingen blijven mogelijk in het ziekenhuis, ook als u al een aantal 
behandelingen thuis heeft gehad. 

 

Werkwijze  

Indien u akkoord gaat met de toediening bij u thuis, dan wordt u door de verpleegkundige of arts van Adrz aangemeld. 

De eerste chemokuur wordt altijd in het ziekenhuis gegeven. Indien dit goed is gegaan, bespreekt de verpleegkundige of 

arts van Adrz met u dat de toediening volgende keer thuis kan plaatsvinden. De verpleegkundige zorgt dat de medicatie 

en de benodigde materialen me genomen worden naar u huis. Dit wordt in samenwerking met de apotheek van Adrz 

geregeld.  

Aan het begin van het bezoek bij u thuis neemt de verpleegkundige met u een aantal vragen door met betrekking tot 

eventuele bijwerkingen die u zou kunnen ervaren. Mochten hier bijzonderheden naar voren komen, dan bespreekt de 

verpleegkundige dit met u en indien nodig ook met uw behandelend arts. De verpleegkundige noteert ook alle 

bevindingen in uw medische dossier. Als er geen bijzonderheden zijn en u gaat akkoord met de toediening, dan wordt de 

Thuistoediening 
Bortezomib, Daratumumab 
of Azacitidine subcutane 
injectie Trastuzumab 
intraveneus 
In het kader van uw verdere behandeling besprak uw medisch specialist met u de 

start van de behandeling met Bortezomib, Daratumumab, Azacitidine of 

Trastuzumab. Wellicht is toen al ter sprake gekomen dat deze behandeling ook bij u 

thuis kan worden uitgevoerd. Naar aanleiding van het gesprek met uw arts (of 

verpleegkundige), ontvangt u deze patiënteninformatie.  

onderdeel van 
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injectie of het infuus toegediend. U hoeft hiervoor geen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen. Wel moet de 

verpleegkundige de gelegenheid hebben haar handen te wassen en de ruimte hebben om de toediening voor te 

bereiden. De verpleegkundige plant voldoende tijd met u in om alle voorbereidingen te treffen en de injectie of het 

infuus te geven. Zij ruimt na afloop alle gebruikte materialen en afval op en neemt het weer mee.  

  

Terugkoppeling  

De verpleegkundige schrijft van ieder bezoek een verslag in het elektrotechnisch patiëntendossier dat voor uw 

behandelend arts van Adrz beschikbaar is. Uw arts blijft dus op de hoogte van uw situatie.  

 

Klachten en bijwerkingen   

Voor meer informatie over de behandeling verwijzen we u naar de behandelwijzer. 

  

Dagbehandeling 

hematologie/oncologie 

(8.30-17.00 uur) 

Goes:  

Vlissingen: 

 

0113 23 45 10 

0118 42 52 73 

Kuurplanner Adrz 

(8.30-17.00 uur) 

Goes: 

Vlissingen: 

0113 23 40 71 

0118 42 50 69 

Allerzorg  

Allerzorg voor de routeplanning 

 088 572 16 30 

06-38852705 (9.00-17.00 uur) 

voor acute problemen:  24 uur/7 dagen per week  (avond, nacht, weekend) 

Afdeling G 

hematologie/oncologie  

Goes: 0113 23 44 57 

 

Uw verpleegkundigen 

   
J. Bal     J. Klap     

   
N. van Sluijs    C. Zwemer 

 

Tot slot 

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Neem dan contact op met uw behandelend arts. Voor algemene vragen 

kunt u contact opnemen met Adrz via 088 125 00 00. 



 
Thuistoediening Bortezomib, Daratumumab of Azacitidine subcutane injectie Trastuzumab intraveneus 

 

 

 

 3/3 

11
-2

02
2

 \
 O

N
C

 9
0

8
 

 
Toestemming 

 

 Ik heb informatie gekregen over de thuistoediening. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende 

beantwoord. 

 

 Ik geef toestemming aan de verpleegkundige van Allerzorg voor toegang tot mijn medisch dossier bij Adrz ten 

behoeve van mijn behandeling thuis. 

 

 In ben akkoord dat de verpleegkundige in overleg met mij mijn behandelend specialist op de hoogte stelt van 

eventuele problemen of bijzonderheden die zich tijdens de thuis toediening voordoen. 

 

 Ik geef toestemming om benaderd te worden door Adrz voor een patiënt tevredenheidonderzoek over de thuis 

toediening.  

 

 Ik weet dat ik elk moment deze toestemming voor thuistoediening en toegang tot mijn medisch dossier door de 

verpleegkundige van Allerzorg kan intrekken. In dat geval zal ik daarover contact opnemen met mijn 

behandelend arts van Adrz. 

 

 

Naam: __________________________________________ 

 

Geboortedatum: __________________________________ 

 

Patiëntnummer: __________________________________ 

 

Datum: _________________________________________ 

 

 

Handtekening 

 

 

______________________________________ 

 
 


