Ziekenhuis Verplaatste Zorg
(ZVZ)
Oncologische zorg in de thuissituatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt de mogelijkheid tot oncologische
zorg in de thuissituatie (ook wel Ziekenhuis Verplaatste Zorg = ZVZ
genoemd).
Dit betekent dat bepaalde behandelingen zowel thuis als in het ziekenhuis
gegeven kunnen worden.
Het gaat om een geselecteerd aantal behandelingen:
Chemotherapie via het infuus (met beperkte kans op complicaties).
Bepaalde behandelingen met andere medicijnen via het infuus
(APD/Zometa).
Een geselecteerd aantal immunotherapieën.
Bij uitzondering het afnemen van bloed via de port-a-cath of het
doorspuiten van de port-a-cath.
Voor veel patiënten is het prettig om de behandeling thuis te ondergaan.
Voordat het ziekenhuis deze zorg thuis kan aanbieden, wordt gekeken of het
verantwoord is dat u de behandeling thuis gaat krijgen. In deze folder komen
de voorwaarden en consequenties van deze zorg aan bod. Ook komt aan de
orde hoe de behandeling in zijn werk gaat.
Wilt u in aanmerking komen voor deze vorm van oncologische zorg dan
gelden de volgende voorwaarden:
Niet alle behandelingen zijn mogelijk in de thuissituatie. De
verpleegkundige kan u hierover meer inlichtingen geven.
U moet over een telefoon beschikken en op bepaalde momenten
telefonisch bereikbaar zijn (meestal de middag voorafgaand aan de dag
van behandeling).
Eerst krijgt u 1 of meer behandelingen op de dagbehandeling of afdeling
oncologie. Indien dit goed verloopt en er geen belemmerende factoren of
bijwerkingen zijn opgetreden kan de behandeling thuis worden
voortgezet.
De beslissing tot behandeling in de thuissituatie wordt genomen in nauw
overleg met u en uw behandelend specialist. Ook uw naasten zijn hierbij
betrokken en uw huisarts wordt geïnformeerd.
Voor de toediening van de APD of Zometa of het doorspuiten van de
port-a-cath krijgt u een afspraak. Houdt u er rekening mee dat deze
afspraak in die week verschoven kan worden in verband met de planning
van de ZVZ-verpleegkundige.

Bij problemen of onvoorziene omstandigheden tijdens de behandeling
thuis is het altijd mogelijk om terug te vallen op het ziekenhuis. De
specialist is telefonisch bereikbaar en zonodig kan de behandeling weer
in het ziekenhuis overgenomen worden.

Consequenties waar u rekening mee moet houden
Tijdens de behandeling kunnen zich situaties voordoen waardoor de
behandeling thuis niet voortgezet kan worden. Hierbij valt te denken aan het
niet kunnen prikken van een infuus of het niet aan kunnen prikken van de
port-a-cath. Dit kan betekenen dat u alsnog naar het ziekenhuis moet (met
eigen vervoer) om daar de behandeling voort te zetten, zo mogelijk dezelfde
dag nog.

Eén werkdag voor de behandeling
Indien u thuis chemotherapie krijgt, moet u één werkdag voor de behandeling
’s morgens bloed laten prikken, zoals in de folder over de kuur beschreven
staat. Na 15.30 uur ’s middags neemt de verpleegkundige telefonisch
contact met u op. In dit gesprek wordt gevraagd naar uw
gezondheidstoestand. Geef klachten of wijzigingen in medicijngebruik altijd
door.
De bijzonderheden zullen eventueel met de behandelend specialist
besproken worden. De verpleegkundige geeft door hoe laat u hem/haar de
volgende dag thuis kunt verwachten.

De dag van de behandeling
Op de dag van de behandeling arriveert de verpleegkundige op de
afgesproken tijd bij u. De verpleegkundige neemt een aantal koffers mee met
de benodigdheden, zoals verpleegartikelen.
Nadat de voorbereidingen zijn getroffen, wordt de therapie toegediend, wordt
er bloed afgenomen via de port-a-cath of wordt de port-a-cath doorgespoten.
Gedurende de behandeling is de verpleegkundige bij u aanwezig. Ook maakt
hij/zij afspraken met u over de volgende behandeling.

Vragen
Heeft u nog vragen over de oncologische zorg in de thuissituatie, stelt u die
dan gerust. Hiervoor kunt u contact opnemen met de dagbehandeling
oncologie tijdens het telefonisch spreekuur: maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 09.30 uur, (0318) 43 48 33.
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