Infobrochure

Chemotherapie
Een dag in het daghospitaal

Oncologisch begeleidingsteam
mensen zorgen…
voor mensen

Chemotherapie?

De bedden
Er zijn ook drie bedden ter beschikking, maar omdat het aantal bedden beperkt is, worden

De dag vóór de chemotherapie
U krijgt een afspraak bij uw medisch specialist, maar wij verwachten dat u één uur voor
de afspraak komt. Dan gebeurt er een bloedafname; het staal gaat onmiddellijk naar het
laboratorium. Uw medisch specialist zal zo snel mogelijk de bloeduitslagen interpreteren
en zal u vertellen of de chemo kan doorgaan of niet.
Tijdens de consultatie kunt u vragen stellen en/of uw klachten uiten.
Indien de chemotherapie niet doorgaat, krijgt u een andere afspraak. Wanneer de chemotherapie wel kan doorgaan, wordt u de volgende dag op de afdeling verwacht. Het uur
van de opname in het daghospitaal wordt u meegedeeld.

De dag van de chemotherapie
De eerste keer dat u naar het daghospitaal komt, meldt u zich aan in de inkomhal bij de
dienst opname. U wordt ingeschreven en een vrijwilliger brengt u vervolgens naar de

die voorbehouden voor patiënten die niet lang kunnen zitten, zich erg ziek of moe voelen.
Wanneer u plaats hebt genomen, zal de verpleegkundige de port-a-cath aanprikken.
Indien de wonde nog niet helemaal geheeld is en u hebt pijn, aarzel dan niet om dat
te zeggen. We kunnen een pijnstillende zalf of pleister gebruiken vóór het aanprikken.
Bespreek dit met uw specialist, hij/zij zal u de pijnstillende zalf of pleisters voorschrijven.
Breng de zalf of pleister aan voordat u naar het ziekenhuis komt; het duurt minstens 30
minuten tot de pijnstilling werkt.
Na het aanprikken wordt de chemo aangekoppeld.
De periode dat de chemo inloopt, verwachten wij dat u op de afdeling blijft.
U kunt iets drinken en soep eten op de afdeling. Voor de patiënten zijn er dranken voorzien in de
ijskast in de keuken. ‘s Middags serveren wij een broodmaaltijd.

afdeling. Bij een volgende opname mag u onmiddellijk naar het daghospitaal gaan.
U kunt zich laten begeleiden door een familielid, vriend of kennis. Het parkeerkaartje is
gratis. Als u naar huis gaat, mag u het parkeerkaartje laten afstempelen door de ver-

Uw verzorging

pleegkundige van het daghospitaal.
De verpleegkundigen zijn alert en werken zeer nauwkeurig. Indien u toch denkt, voelt of

Op de afdeling
De kamers

ziet dat ‘de chemo er langs loopt’, moet u dat onmiddellijk melden. Zo kunnen we ernstige
problemen voorkomen.
U zult merken dat het soms heel erg druk is op de afdeling; pompen gaan voortdurend in
alarm. Dit is in het begin allemaal beangstigend, maar de pompen zijn zeer scherp afge-

Als de bezetting van de afdeling dit toelaat, voorzien wij voor de eerste keer dat u chemo

steld en gaan vlug in alarm voor uw veiligheid. Ze geven ook aan wanneer er een infuus

toegediend krijgt, een éénpersoonskamer voor u. Op de kamer is er een TV en een radio.

leeg is. Wees dus niet bang.

Indien u wenst kan u een internetverbinding aanvragen.
De verpleegkundige komt regelmatig bij u langs en is via ‘het belletje’ steeds bereikbaar.

De zitkring
Bij een volgende opname krijgt u een zitplaats. In het daghospitaal staan de zetels per 4 à
5 in een kring. Dit is bevorderend voor het contact tussen de patiënten onderling. En ook
voor de verpleegkundige is het gemakkelijker om op die manier te werken.
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Regelmatig meten we bloeddruk, temperatuur en polsslag; zo observeren wij u constant.
Vandaag ziet u de arts niet; u hebt hem/haar gisteren gesproken. Indien nodig komt de
arts wel op vraag van de verpleegkundige.
Als de chemo is ingelopen zal de verpleegkundige de port-a-cath spoelen en afsluiten
(hepariniseren). U krijgt een nieuwe afspraak, het parkeerkaartje wordt afgestempeld aan
de balie en dan mag u naar huis.
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