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Oncologie 
 

Ziekenhuis Verplaatste Zorg 
Oncologische dagbehandeling 
 

Oncologische zorg in de thuissituatie 
 

Inleiding 
 

U hebt met uw behandelend arts en oncologieverpleegkundige gesproken over 
oncologische zorg bij u thuis. Hier kunt u alles even rustig terug lezen. 
 

Ziekenhuis Verplaatste Zorg 
 
VieCuri biedt de mogelijkheid om oncologische zorg in de thuissituatie te geven (ook 
wel Ziekenhuis Verplaatste Zorg = ZVZ genoemd). 
Dit betekent dat bepaalde behandelingen zowel thuis als in het ziekenhuis gegeven 
kunnen worden. 
 
Belangrijke algemene informatie 

 Niet alle behandelingen zijn mogelijk in de thuissituatie. Uw 
oncologieverpleegkundige kan u hier meer over vertellen.  

 Eerst krijgt u 1 of meer behandelingen op de oncologische dagbehandeling (ODB). 
Als dit goed is gegaan en er geen bijwerkingen zijn opgetreden kan de 
behandeling thuis worden voortgezet. 

 U geeft toestemming voor de behandeling thuis. 

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

 Wij kunnen niet garanderen dat de Ziekenhuis Verplaatste Zorg altijd kan 
plaatsvinden. Het kan voorkomen dat de zorg in het ziekenhuis moet plaatsvinden. 
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Om welke behandelingen gaat het? 

 Chemotherapie via het infuus (met een kleine kans op complicaties). 

 Bepaalde behandelingen met andere medicijnen via het infuus (APD/Zometa). 

 Sommige immunotherapiën.  

 Bij uitzondering het afnemen van bloed via de port-a-cath, PICC lijn of centrale 
lijn. 

 
Kom ik in aanmerking voor deze zorg? 
Voor veel patiënten is het prettig om de behandeling thuis te ondergaan. Voordat het 
ziekenhuis deze zorg kan aanbieden, bekijkt uw hoofdbehandelaar of het 
verantwoord is dat u de behandeling thuis gaat krijgen.  
 
Waar moet u rekening mee houden 
Tijdens de behandeling kunnen zich situaties voordoen waardoor behandeling thuis 
niet voortgezet kan worden. Hierbij kunt u denken aan het niet kunnen prikken van 
een infuus of het niet kunnen aanprikken van de port-a-cath. Dit kan betekenen dat u 
alsnog naar het ziekenhuis moet om daar de behandeling voort te zetten, Hiervoor 
moet u zelf vervoer regelen. De behandeling zal dan dezelfde dag nog plaatsvinden 
(i.v.m. houdbaarheid van het medicijn). 
 
Regels voor bij u thuis: 

 Als u rookt ventileert u, 1 uur voordat de oncologieverpleegkundige bij u op 
bezoek komt, de kamer. Dit kunt u doen door de ramen en/of deuren open te 
zetten. Ook mogen uw huisgenoten niet roken tijdens de aanwezigheid van de 
oncologieverpleegkundige.  

 Indien u huisdieren heeft willen we u vragen deze in een andere ruimte te plaatsen 
dan waar de behandeling plaatsvindt. 

 Indien u op een verhoogde etage woont, dient er een lift ter beschikking te zijn. 
 

Voorbereiding van de behandeling 
2 werkdagen voor de behandeling moet u ’s morgens bloed laten prikken, mits 
anders is afgesproken. 
Heeft u andere klachten of zijn er veranderingen waar u zich zorgen over maakt, dan 
kunt u altijd contact opnemen met de afdeling. 
Bijzonderheden worden met uw behandelend arts besproken..  
 
De dag van de behandeling 
De voorbereiding 
Op de dag van de behandeling arriveert de oncologieverpleegkundige op de 
afgesproken tijd bij u thuis. Houd er rekening mee dat de oncologieverpleegkundige 
iets eerder of iets later bij u kan zijn. 
De oncologieverpleegkundige neemt een aantal koffers mee met de benodigdheden 
met onder andere verpleegartikelen.  
Nadat de voorbereidingen zijn getroffen, wordt de behandeling gestart. 
 
Tijdens de behandeling 
Gedurende de behandeling is de oncologieverpleegkundige bij u aanwezig.  
 
Na de behandeling 
Als de behandeling klaar is maakt de oncologie- verpleegkundige afspraken over de 
volgende behandeling en ruimt alles op. 
 



 3 

 

Vragen 
 
Heeft u vragen over de oncologische zorg in de thuissituatie? Stel de vragen dan 
gerust.  
 
Hiervoor kunt u contact opnemen met: 
de oncologische dagbehandeling 
maandag t/m vrijdag van 8:00-16.30u  

 077 320 66 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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