Met een prednisolon infuus naar huis
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De longarts heeft besloten dat u binnenkort met een prednisolon infuus naar huis gaat. Dit infuus kan
voorgeschreven worden als u opgenomen bent ten gevolge van toename van klachten bij uw
longaandoening of als u om deze reden de polikliniek Longziekten heeft bezocht.

Waarom behandeling thuis
Het beleid van de longartsen is erop gericht om patiënten zo kort mogelijk in het ziekenhuis te
behandelen. Om deze reden hebben zij besloten om, indien mogelijk, de behandeling met prednisolon
in de thuissituatie, na een korte opname, voort te zetten.
U wordt thuis begeleid door een team met daarin:
 de longarts;
 de longverpleegkundige van het ziekenhuis;
 indien nodig een longverpleegkundige van Thebe Thuiszorg;
SVT-team (specialistisch Verpleegkundig Team) van Thebe.
Wat doet de longarts?
De longarts is de hoofdbehandelaar tijdens uw behandeling thuis. Als er bijzonderheden zijn, neemt
het SVT-team contact op met de dienstdoende longarts.
Wat doet de longverpleegkundige?
De longverpleegkundige bezoekt u tijdens uw opname op de verpleegafdeling. Zij legt u uit hoe de
behandeling thuis gaat verlopen en welke afspraken er zijn gemaakt met het SVT-team. Als het nodig
is, vraagt de longverpleegkundige van dit ziekenhuis aan de longverpleegkundige van Thebe om u
thuis te bezoeken tijdens de behandeling. Verder gaat de longverpleegkundige na of uw medicatie is
geregeld. Ook geeft zij, indien nodig, instructies voor inhalatie.
Bij vragen kunt u contact opnemen met de longverpleegkundige van het ziekenhuis via de polikliniek
Longziekten.
De nacontrole, aan het einde van de behandeling, vindt plaats bij de longverpleegkundige op de
polikliniek Longziekten. Zij bespreekt met u het resultaat en indien nodig wordt, na overleg met de
longarts, de behandeling verlengd.
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Wat doet het SVT-team?
Het SVT-team regelt dat de medicijnen en andere benodigde materialen voor het thuis toedienen van
het infuus bij de apotheek opgehaald worden en bij u gebracht worden. Er komt 2 keer per dag een
verpleegkundige bij u langs waarbij er op één bezoekmoment het medicijn wordt toegediend. Tijdens
deze twee bezoekmomenten worden controles uitgevoerd om te kijken hoe het met u gaat. De
verpleegkundige noteert de bevindingen in het aanwezige patiëntendossier. De verpleegkundigen van
het SVT-team zijn het aanspreekpunt voor u bij vragen of als uw klachten veranderen of toenemen. Zij
zijn 24 uur per dag 7 dagen per week telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0900-8122. Als het
nodig is, nemen zij contact op met het ziekenhuis.

Waar moet u opletten als u thuis bent?
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Thuis herstart u weer met uw eigen pufjes die u voor de opname ook gebruikte, waarbij u rekening
houdt met de eventueel gedane wijzigingen tijdens opname.
Als u thuis bent moet u het rustig aan doen; zware lichamelijke inspanning moet u vermijden. Het is
belangrijk dat u in beweging blijft maar wel op een rustig tempo. Neem op tijd uw rust en ga, als u
daar behoefte aan hebt, ‘s middags even rusten.
Houd uw klachten in de gaten. Als uw klachten verergeren (u gaat meer hoesten, de benauwdheid
neemt toe, uw slijm verandert van kleur of u krijgt koorts boven de 38,5˚C), neem dan contact op met
de verpleegkundigen van het SVT-team.

Nacontrole
Op de (voor-)laatste dag van de infuusbehandeling wordt u bij de longverpleegkundige in het
ziekenhuis verwacht. Deze afspraak wordt voor u gemaakt tijdens uw opname en u krijgt deze mee als
u naar huis gaat. U dient het zorgdossier van Thebe mee te nemen.
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Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Polikliniek Longgeneeskunde

(013) 221 02 60

Locatie ETZ Elisabeth
Route 22
Locatie ETZ TweeSteden
Route Polikliniekgebouw, Wachtruimte 4
Locatie ETZ Waalwijk
Route Wachtruimte 5, Nummer 28

2

Longziekten, 1.768 01-19

Copyright© ETZ
Afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

3

