
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inleiding 

In overleg met uw behandelend arts krijgt u binnenkort een infuusbehandeling. 

Hiervoor wordt u een dag/dagdeel opgenomen op de afdeling Dagbehandeling 

(2B/2C), locatie Helmond. Op deze afdeling worden patiënten opgenomen, die 

behandeld, geopereerd of onderzocht worden en diezelfde dag nog naar huis 

gaan. Afhankelijk van het medicijn dat u krijgt vindt de behandeling plaats 

tussen 08.00 – 15.00 uur. 

 
Voorbereiding thuis 

Als uw telefoonnummer bij ons bekend is, ontvangt een sms-bericht ter 

herinnering aan uw afspraak. Staat uw mobiele telefoonnummer nog niet in 

ons systeem? Dan kunt u dit doorgeven aan de receptionist in de centrale hal. 

Voor de infuusbehandeling hoeft u niet nuchter te zijn, tenzij uw behandelend 

arts dit duidelijk met u heeft afgesproken. Twijfelt u hierover? Neem dan 

gerust contact met de polikliniek van uw behandelend arts.  

U hoeft geen pyjama en/of toiletspullen mee te nemen. Na de behandeling 

mag u zelf auto rijden.  
 
Verhindering  

Uw medicijnen zijn erg kostbaar en worden de ochtend van uw afspraak 

klaargemaakt. Na bereiding is deze medicatie beperkt houdbaar. Wanneer dit 

niet op de dag van afspraak wordt gebruikt, moet dit vernietigd worden.  

 

Bent u op welke reden dan ook verhinderd? Neem dan tijdig  contact op met 

de afdeling Dagbehandeling, telefoonnummer 0492 – 59 55 79. 

 

Staat uw afspraak gepland in de ochtend tussen 8.00 – 9.00 uur en u bent 

verhinderd? Meld dit dan uiterlijk de dag voor uw afspraak voor 12.00 uur aan 

ons.  
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Telefoonnummers en adressen 
 
Dagopname Helmond 
Verpleegafdeling 2B/2C  

T: 0492 – 59 55 79 
 
Afdeling Opname en planning 
 T: 0492 – 59 59 65 
 
Locatie Helmond 
Wesselmanlaan 25 
5707 HA Helmond 
T: 0492 – 59 55 55 

Locatie Deurne 
Dunantweg 16 
5751 CB Deurne 
T: 0493 – 32 88 88 

Locatie Gemert 
Julianastraat 2 
5421 DB Gemert 
T: 0492 – 59 55 55 

 

 

 

Bezoek  

Op de dagverpleging is er gezien de korte duur van de opname in principe géén mogelijkheid voor bezoek. 

 
Dag van opname 

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich aan de balie op afdeling 2B. De secretaresse geeft door dat u er bent 

en plant een vervolgafspraak. De vervolgafspraak kunt u ook na uw behandeling maken. Gezien het aantal 

opnames en de werkzaamheden van de apotheek is het niet altijd mogelijk om rekening te houden met uw 

wensen betreffende het tijdstip van opname. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. 
 
Infuusbehandeling 

De verpleegkundige voert een kort opnamegesprek. Tijdens dit gesprek wordt u gevraagd het telefoonnummer 

van uw contactpersoon door te geven.  

Voor uw infuusbehandeling kunt u plaatsnemen op een stoel of op een bed. U kunt aangeven wat voor u het 

meest comfortabel is. 

 

Voordat het infuusnaaldje wordt ingebracht, voert de verpleegkundige nog enkele controles uit (meten van de 

bloeddruk, hartslag en temperatuur). Bij bijzonderheden neemt de verpleegkundige contact op met uw 

behandelend arts. 

 

De duur van de behandeling is afhankelijk van het medicijn dat u krijgt toegediend. Dit kan enkele uren duren. 

Tijdens de toediening voert de verpleegkundige controles bij u uit. Om klachten van bijwerkingen te 

verminderen wordt mogelijk de  aanbevolen inlooptijd in overleg met u verlengd. Dit heeft geen gevolgen voor 

de effectiviteit van de behandeling. 

 

Na het inlopen van uw medicatie wordt het infuussysteem verwijderd. De insteekplaats van het infuus wordt 

afgedekt met een pleister. 

 

Voor zover uw omstandigheden het toelaten hopen wij dat u het op de afdeling naar uw zin zult hebben. Mocht 

u niet tevreden zijn, aarzel dan niet om dit kenbaar te maken aan de verpleegkundige. 

 
Tot slot 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze gerust aan de verpleegkundige op de afdeling of aan 

uw behandelend arts.  

 

 


