Thuistoediening Herceptin®
Uw behandeling omvat de driewekelijkse toediening van Herceptin®,
door middel van onderhuidse injecties. Wanneer uw behandeling met
chemotherapie afgerond is, zal de behandeling met Herceptin® nog
geruime tijd voortgezet worden. Dat wil zeggen dat u al die tijd om de
drie weken naar het ziekenhuis komt.
In het kader van een pilootproject van UZ Leuven samen met de
federale overheid en de thuiszorg, kunnen we patiënten aanbieden om
een deel van deze injecties thuis of bij de huisarts toegediend te krijgen.
Dat betekent dat u minder vaak naar het ziekenhuis moet komen. Het
staat u vrij om te beslissen of u wel of niet voor thuistoediening kiest.
Deze flyer biedt informatie over wat de thuistoediening van Herceptin®
inhoudt. We hopen u, in gesprek en met deze flyer, zo goed mogelijk
te ondersteunen bij uw keuze om Herceptin® enkel in het ziekenhuis
of ook thuis toegediend te krijgen. Aarzel niet om daarover met uw
zorgverleners in gesprek te gaan of om vragen te stellen.

EEN PILOOTPROJECT VOOR THUISTOEDIENING?
Herceptin® wordt tot nog toe, zoals andere behandelingen tegen
kanker, uitsluitend in het ziekenhuis toegediend. Nochtans zou de
behandeling ook eenvoudig in de thuissituatie kunnen worden toegediend. Daardoor moeten patiënten dan minder vaak naar het
ziekenhuis komen. Tegelijk neemt de druk op de ziekenhuizen en de
dagcentra daardoor af en dalen mogelijk ook de kosten voor de gezondheidszorg.
Onder impuls en met steun van de overheid loopt in UZ Leuven een
pilootproject om de thuistoediening van Herceptin® te verkennen. In
dit pilootproject werkt UZ Leuven samen met de eerstelijnsgezondheidszorg (de ‘thuiszorg’) uit Vlaams-Brabant. Ook in enkele andere
Belgische ziekenhuizen worden soortgelijke projecten gestart.
Omdat het een pilootproject betreft, willen we tijdens het project
zorgvuldig opvolgen hoe de thuistoediening voor patiënten en voor
zorgverleners verloopt.
U bent vrij om te beslissen of u Herceptin® al dan niet thuis toegediend wilt krijgen. Als u deelneemt aan het pilootproject, zal u
op één of twee tijdstippen in uw behandeling ook zelf gevraagd
worden uw ervaring en tevredenheid weer te geven aan de
hand van een vragenlijst.

THUISTOEDIENING HERCEPTIN ®: VOOR WIE?
Uw behandelende arts heeft met u over dit pilootproject gesproken omdat u mogelijk in aanmerking komt voor thuistoediening van
Herceptin®.
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✗ Omdat UZ Leuven voor dit pilootproject samenwerkt met
huisartsen en thuisverpleegkundigen uit Vlaams-Brabant,
is thuistoediening op dit moment enkel mogelijk voor
patiënten die in Vlaams-Brabant wonen.
✗ De thuistoediening van Herceptin® wordt u aangeboden
als uw behandelende arts, het team zorgverleners en uw
huisarts oordelen dat thuistoediening voor u een goed alternatief is. Soms kan het zijn dat zorgverleners in functie
van uw zorg of behandeling beslissen Herceptin® altijd in
het ziekenhuis toe te dienen.
✗ U kunt Herceptin® enkel thuis toegediend krijgen als de
eerste toedieningen in het ziekenhuis probleemloos en
zonder allergische reactie zijn verlopen.
✗ U kunt Herceptin® enkel via thuishospitalisatie toegediend
krijgen als u gedurende twee uur na de toediening vergezeld
bent door een naaste. Dat is nodig opdat er, in het zeldzame
geval van allergische reactie, iemand bij u is om te helpen of
om hulp in te roepen. Let wel: de kans op een allergische
reactie is op het moment dat u met thuistoedieningen start
(en al probleemloos verschillende toedieningen in het ziekenhuis kreeg) uitermate klein. De maatregel geldt voornamelijk
omwille van de bepalingen in de bijsluiter van Herceptin®.
✗ Tot slot: u zult Herceptin® enkel thuis toegediend krijgen
als u daar zelf voor kiest. U bent geheel vrij om wel of niet
deel te nemen aan het pilootproject. Als u deelneemt, kunt
u op elk moment beslissen om te stoppen met de thuistoediening van Herceptin®.

T h u i s to e d i e n i n g H e rc e p tin ®
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THUISTOEDIENING HERCEPTIN ®: DOOR WIE?
Tijdens dit pilootproject kan de thuistoediening gebeuren door uw
huisarts of een thuisverpleegkundige.

• De huisarts
U gaat voor de toediening op afspraak naar
de huisartspraktijk. We
bespreken vooraf met
uw huisarts of dit voor
hem of haar haalbaar is.
• Een thuisverpleegkundige
In het kader van dit pilootproject werken we samen met
enkele vaste verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis
Vlaams-Brabant. Zij zijn opgeleid voor de thuistoediening
van Herceptin®. Doorgaans wordt een afspraak gepland op
een weekdag tussen 8 en 17 uur, maar in onderling overleg
kan daarvan afgeweken worden.
Als u al thuiszorg door een vaste thuisverpleegkundige krijgt,
kan de thuistoediening van Herceptin® eventueel via dezelfde
thuisverpleegkundige gebeuren. Hij of zij krijgt daartoe de
nodige informatie en opleiding en werkt bovendien volgens
het zorgprotocol.

Zorgverleners uit de thuiszorg die in het kader van dit pilootproject
Herceptin® toedienen, krijgen de nodige informatie voor deskundige
zorg. Tevens werken zij in goede samenwerking met uw huisarts en
uw zorgverleners in het ziekenhuis.
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Om uit te maken wie voor uw thuistoediening van Herceptin® kan
instaan, bespreken we met u graag de volgende punten.
✔ Op welke zorgverleners in uw thuissituatie kunt u nu eventueel al
een beroep doen?
Heeft u een huisarts? Krijgt u (nu en dan of op vaste basis) thuiszorg door een thuisverpleegkundige?
✔ Heeft u de mogelijkheid om Herceptin® thuis correct te bewaren?
Herceptin® kan enkel door de ziekenhuisapotheek worden afgeleverd en moet in een goed werkende koelkast, op een temperatuur van 2 tot 8 °C bewaard worden.
Herceptin® blijft in de koelkast bewaard tot de dag van de toediening en mag in geen geval langer dan 6 uur ongekoeld zijn.
U haalt de flacon 30 minuten tot 1 uur voor de afspraak met
uw huisarts of thuisverpleegkundige uit de koelkast, zodat het
product op kamertemperatuur kan komen voor de toediening.
✗ Voor de thuistoedieningen zal u in het ziekenhuis telkens de nodige medicatie voor de volgende toedieningen in een koeltasje
meekrijgen. Vanaf dat moment bent u zelf verantwoordelijk
voor de correcte bewaring.
✗ Kunt u een correct gekoelde bewaring thuis niet garanderen,
dan kan besproken worden om de nodige medicatie bij uw
huisarts te laten afleveren. In dat geval zal de huisarts ook
instaan voor de toediening.
✔ Hoe kijkt u zelf tegen beide mogelijkheden aan?
In beide opties zal u om de 3 weken een huisbezoek door de
thuisverpleegkundige of een afspraak bij de huisarts krijgen in
functie van de toediening van Herceptin®.
Zoals gezegd wordt met elke betrokken huisarts apart besproken of de
thuistoediening van Herceptin® haalbaar is binnen zijn of haar praktijk.
T h u i s to e d i e n i n g H e rc e p tin ®
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WAT BETEKENT THUISTOEDIENING VOOR U
EN HOE VERSCHILT HET VAN DE STANDAARDZORG?
Als u niet deelneemt

Als u deelneemt
aan het pilootproject
voor thuistoediening

Na uw behandeling met
chemotherapie komt u nog om
de 3 weken naar het ziekenhuis voor de toediening van
Herceptin® tot de behandeling
beëindigd wordt.

Na uw behandeling met chemotherapie krijgt u 2 op 3 tot 3 op
4 van de geplande toedieningen
van Herceptin® thuis of bij de
huisarts en de andere in het
ziekenhuis.

Hoe vaak krijgt u
Om de 3 weken
Herceptin® toegediend?

Om de 3 weken

Hoe vaak moet u naar
het ziekenhuis komen?

Om de 3 weken

Om de 6-12 weken, de overige
toedieningen krijgt u thuis

Hoe vaak ziet u een
arts in het ziekenhuis?

Voor de toediening in het
ziekenhuis ziet u in de regel
enkel de verpleegkundige die de
toediening uitvoert. Om de 6-12
weken ziet u ook een arts.
Uw verpleegkundige kan indien
nodig een arts of uw behandelende arts contacteren.

Bij elke toediening in het
ziekenhuis, dus om de 6-12
weken zal u een arts zien.
Uw huisarts of de thuisverpleegkundige die Herceptin® thuis
toedient, zal zo nodig uw behandelende arts contacteren.

Wie is verantwoordelijk Uw behandelend arts in het
voor uw behandeling
ziekenhuis
met Herceptin®?

Hoe vaak gebeurt er
een evaluatie van uw
hartfunctie?
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Uw behandelend arts in het ziekenhuis schrijft uw behandeling voor
en blijft dus verantwoordelijk voor
uw behandeling. Uw huisarts of
thuisverpleegkundige zijn verantwoordelijk voor het correct naleven van het protocol.
Behalve in het geval van levering en
bewaring bij de huisarts, bent u zelf
verantwoordelijk voor de correcte
bewaring van Herceptin®.
Bij problemen zal uw huisarts of
thuisverpleegkundige altijd met uw
behandelend arts overleggen.

Om de 12 weken (of minder vaak, Om de 12 weken (of minder vaak,
uitsluitend op advies van de behan- uitsluitend op advies van de behandelende oncoloog/gynaecoloog)
delende oncoloog/gynaecoloog)

FINANCIEEL
De bedoeling van dit project
is mede om de patiënt een frequente verplaatsing naar het ziekenhuis te besparen. Bijkomend
verkent de overheid met dergelijke projecten of op die manier de
kosten voor de gezondheidszorg
kunnen worden gedrukt.
Voor dit pilootproject werden de globale kosten van de standaardzorg
(alle toedieningen in het ziekenhuis) vergeleken met de ingeschatte
kosten van thuistoediening (toedieningen door huisarts of thuisverpleegkundige, afgewisseld met toedieningen in het ziekenhuis). De
thuistoediening blijkt globaal goedkoper dan de standaardzorg. Maar:
bij thuistoediening door de huisarts betaalt u zelf mogelijk meer
remgeld dan wanneer u alle toedieningen in het ziekenhuis krijgt. Daarom voorziet het project erin om eventuele meerkosten aan patiënten
terug te betalen. U kunt de bewijsstukken van uw kosten voor thuiszorg verzamelen en voorleggen aan het eind van uw behandeling met
Herceptin®. De eventuele meerkosten ten opzichte van toedieningen
in het ziekenhuis zal aan u worden terugbetaald.

PARAMEDISCHE ZORG
Wordt u in het ziekenhuis begeleid door een psycholoog, sociaal
werker, pastor, trajectbegeleider, pastor, kinesitherapeut, diëtist …,
dan kunt u met hem of haar bekijken hoe die begeleiding verder kan
verlopen wanneer u met thuistoediening van Herceptin® start en dus
minder in het ziekenhuis zal zijn.

T h u i s to e d i e n i n g H e rc e p tin ®
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VRAGEN, ZORGEN OF BEDENKINGEN?

Spreek erover met uw
behandelend arts of deel
uw vragen via
herceptinthuis@uzleuven.be
of via tel. 016 34 69 03.
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U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700968.

mynexuzhealth
Raadpleeg uw
medisch dossier via
www.mynexuzhealth.be of
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Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.

