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Thuistoediening chemotherapie 5FU 
  
Uw oncoloog heeft u een chemokuur via gedeeltelijke thuistoediening voorgesteld. Dit 
houdt in dat u de eerste chemokuur volledig in het ziekenhuis ontvangt tijdens een 
driedaagse kuur waarvoor u twee nachten wordt opgenomen. Indien de toediening 
zonder problemen verloopt, ontvangt u bij de volgende chemokuren het eerste deel 
van de chemokuur op dag één tijdens een poliklinisch bezoek aan de dagbehandeling 
oncologie. Aansluitend wordt een kleine draagbare pomp aangesloten waarmee u naar 
huis gaat. Via deze pomp ontvangt u het resterende deel van de chemokuur in uw 
thuissituatie.
 
Het doel van deze informatie is om u te 
informeren over de thuistoediening van 5FU 
(fluorouracil). De folder bevat voor u 
relevante contactgegevens. Leest u deze 
informatie zorgvuldig door.  
 
Wijze van toediening 
De thuistoediening via een draagbare pomp 
zal over het algemeen geen problemen 
geven. Het is een gesloten systeem dat in het 
ziekenhuis wordt aangesloten en thuis door 
een verpleegkundige van het Medisch 
Technisch Handelen team (MTH team), indien 
nodig, wordt vervangen of afgekoppeld.  
De toediening gaat via een onderhuids 
implanteerbaar toedieningssysteem, een port-
a-cath, of een PICC-lijn. Voordat u start met 
de chemokuren thuis wordt deze ingebracht 
en hij kan tijdens het gehele traject blijven 
zitten.  
 
Middelen en bijwerkingen 
Specifieke informatie over de middelen die u 
gaat krijgen en de bijwerkingen zijn te vinden 
in de Patiënten Informatie Map (PIM) die u in 
het ziekenhuis mee krijgt van uw oncoloog of 
oncologieverpleegkundige. 
 
Douchen 
Wanneer de port-a-cath of PICC-lijn is 
aangesloten op een infuus mag u niet baden 
of zwemmen. Douchen mag, mits het 
aanprikpunt is afgeplakt. Maak de pleisters zo 
min mogelijk nat en dep het aanprikpunt 
voorzichtig droog. Let er op dat de pomp niet 
nat wordt. 

 
 
 
 
Wanneer de chemokuur klaar is 
De MTH verpleegkundige sluit de draagbare 
pomp aan in het ziekenhuis. Dan wordt er 
met u een afspraak gemaakt om 46 uur later 
(de toedieningstijd) de pomp thuis af te 
sluiten. 
 
Als de cassette leeg is kunt u de pomp stop 
zetten. Dit doet u door het knopje start/stop 
ingedrukt te houden totdat er drie streepjes 
in het display verschijnen. U zet het 
klemmetje van het toedieningssysteem dicht 
en wacht de komst van de MTH 
verpleegkundige af. U hoeft verder niets te 
doen. 
 
In geval van problemen 
 
Alarmeren pomp 
Wanneer de pomp een alarmsignaal geeft 
schakelt u de pomp niet uit maar neemt u 
eerst contact op met de MTH 
verpleegkundige. De alarmcode die de pomp 
weergeeft moet zichtbaar blijven. De MTH 
verpleegkundige zal met u de te nemen 
maatregelen bespreken. 
 
Lekkage 
De kans is klein maar mocht er toch sprake 
zijn van lekkage dan gaat u daar als volgt 
mee om: 
 Zet de toediening stop (in het ziekenhuis 

krijgt u instructies hoe dit gedaan wordt). 
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 Zet de klemmetjes op het 
toedieningssysteem dicht. 

 Neem contact op met de MTH 
verpleegkundige. 

 Dek de bron van de lekkage af met een 
celstofmatje. 

 Wacht verdere instructies af. 
 Na afloop maakt u de omgeving schoon 

volgens de informatie in de Patiënten 
Informatie Map. De oncologie- en/of MTH 
verpleegkundige kan u hier ook over 
informeren. 
 

MTH verpleegkundige 
De thuistoediening is een veilige manier van 
toedienen. Wanneer er toch problemen 
optreden met de pomp of de toedieningslijn 
neemt u contact op met de MTH 
verpleegkundige. Er is 24 uur per dag iemand 
van het MTH team bereikbaar. 
 
24 uur per dag 
Telefoonnummer: 088 708 36 69 
 
Bij geen gehoor buiten kantoortijden via de 
Meld- en Zorgcentrale Alerta (vragen naar 
MTH team) 
Telefoonnummer: 074 255 00 10 
 
 
Oncologieverpleegkundige 
Wanneer u vragen heeft over de chemokuur 
die u krijgt of wanneer u hier bijwerkingen 
van ervaart neemt u contact op met de 
oncologieverpleegkundige. Er is 24 uur per 
dag een oncologieverpleegkundige 
bereikbaar. 
   
Binnen kantoortijden 08.00 – 17.00 uur  
Dagbehandeling Oncologie ZGT 
telefoonnummer 088 708 35 64 
   
Buiten kantoortijden   
Afdeling 5 west/Oncologie, 
telefoonnummer 088 708 34 20 
 
Vragen 

Heeft u naar aanleiding van deze folder 
vragen, neem dan contact op met ZGT via 
polikliniek interne geneeskunde. 
Telefoonnummer: 088 708 70 75 
 
Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 
informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 

https://www.zgt.nl/patienten-en-bezoekers/inloggen-in-mijnzgt/

