Thuistoediening van Trastuzumab
Het St. Antonius Ziekenhuis biedt zorg buiten de muren van het ziekenhuis. Sinds
kort is het mogelijk om een behandeling met alleen Trastuzumab
(immuuntherapie) thuis toegediend te krijgen door onze
oncologieverpleegkundigen in plaats van in het ziekenhuis.
U bepaalt zelf of u de medicatie thuis toegediend wilt krijgen of in het ziekenhuis. De specialist bepaalt of het
toedienen van de medicatie thuis medisch verantwoord is. Eerste kuren krijgt u sowieso in het ziekenhuis. Als
dit goed is verlopen, kunnen we starten met de toediening thuis.
In principe ziet de toediening thuis er hetzelfde uit als in het ziekenhuis. De oncologieverpleegkundige zorgt
bij elke toediening voor alle benodigde materialen en neemt uw medicatie mee.

Onze oncologieverpleegkundigen Nancy, Patricia, Ilonka en Reneé (op de foto ontbreekt collega Anita) van
afdeling 5B. Samen met de artsen zorgen zij ervoor dat de behandeling thuis zo prettig mogelijk verloopt.
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Voorbereiding
Wanneer kan het thuis?
Aan thuistoediening van medicatie thuis zijn een aantal randvoorwaarden verbonden:
U heeft een woning die zich op de begane grond bevindt of er is een lift aanwezig in het gebouw;
Er is ruimte om onze materialen uit te pakken;
Uw huisdier loopt niet in de weg voor en tijdens de toediening;
U woont in één van de onderstaande plaatsen:
Utrecht
Stichtse Vecht (Breukelen, Maarssen, Loenen)
Kockengen
Nieuwegein
IJsselstein
Lopik
Houten
Bunnik
Wijk bij Duurstede
Woerden
Montfoort
Oudewater
Vijfheerenlanden( Vianen, Hagestein, Everdingen)
Mocht u in een plaats wonen die niet in dit rijtje staat maar wel dichtbij één
van deze plaatsen ligt, kan het mogelijk in overleg.
Contact vooraf
Eén dag voor de afspraak wordt er contact met u opgenomen om een tijd af te spreken voor de toediening.
Kosten van thuistoediening
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan thuistoedieningen.

Behandeling
Herkennen van verpleegkundigen aan uw deur
U kunt onze verpleegkundigen herkennen aan hun badge. Hierop staat hun naam, foto, functie en logo van het
ziekenhuis. De verpleegkundigen komen in een witte auto (merk Toyota) met daarop aan de zijkanten
onderstaand logo:
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De toediening
De medicatie die toegediend wordt, moet altijd gecontroleerd worden door een collega. Deze controle doet
de oncologieverpleegkundige door met een collega in het ziekenhuis contact te hebben. Dit doet ze altijd via
een beveiligde app. De verpleegkundige maakt een foto van de pompstand en verstuurt dit vervolgens via
de app. De collega in het ziekenhuis bekijkt dit en geeft akkoord.
Tijdens de toediening blijft de oncologieverpleegkundige bij u aanwezig. In deze tijd is er gelegenheid voor
een persoonlijk gesprek en registreren wij alle gegevens in uw medisch dossier.

Nazorg
Bereikbaarheid
Heeft u vragen over uw behandeling? Neem dan contact op met de oncologieverpleegkundige tijdens
het telefonisch spreekuur:
T 088 320 57 70
Maandag t/m vrijdag: van 9.00 tot 10.00 uur en van 14.00 tot 15.00 uur
Weekenden en feestdagen: van 10.00 tot 11.00 uur

Spoedvragen
Voor spoedvragen zijn wij 24 uur per dag beschikbaar.
Voor spoed belt u 088-320 57 50 en toets 1. U wordt direct doorverbonden
Controle
De gebruikelijke afspraken bij uw behandeld specialist, blijven plaatsvinden op de polikliniek van het St.
Antonius Utrecht.
Stoppen met thuisbehandeling
Mocht toediening thuis om de een of andere reden toch niet meer lukken, dan kan de behandeling altijd weer
in het ziekenhuis worden voortgezet.

Expertise en ervaring
Het St. Antonius Kankercentrum is de grootste behandelaar van kanker in de regio Midden-Nederland. In ons
centrum behandelen we jaarlijks ruim 3.000 patiënten. Hierdoor hebben we veel kennis en ervaring op het
gebied van vrijwel alle vormen van kanker. Niet alleen van de veel voorkomende soorten, maar ook van
vormen van kanker die minder vaak voorkomen.
Ons Kankercentrum biedt zorg dichtbij u in de buurt. Het Centrum bestaat uit meerdere poliklinieken en twee
dagbehandeling- en verpleegafdelingen in Utrecht en Nieuwegein. Voor een polikliniekbezoek bij verdenking
van kanker kunt u op verschillende locaties terecht. Dat geldt ook voor verder onderzoek en behandeling. Als u
snel geholpen wilt worden voor een diagnose binnen één dag, dan kan het zijn dat u naar een specifieke
locatie wordt doorverwezen.
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