
Thuistoediening 

Zoledroninezuur



Toekomst van de Zeeuwse zorg

• Eigen regie patiënten maakt noodzaak patiëntgerichte zorg 

groter dan ooit.

• Vergrijzende bevolking, stijgende zorgvraag, krapper 

wordende arbeidsmarkt. 

• Samenwerken in de keten wordt cruciaal, strategie

‘Samen Zeeland’



Verschillende projecten….

• Longmedicatie  

• Chemo-/immunotherapie 

• Zometa (zoledroninezuur) bij multiple myeloom en 

Mammacarcinoom i.s.m thuiszorgorganisaties



Aanleiding thuistoedieningen 

• Patiënt en mantelzorger ontlasten 

• Minder kans op complicaties 

• Landelijke initiatieven om dit vorm te geven

• COVID-19  versneld het proces  

Doelstelling: 

• Patiënten thuis behandelen met dezelfde  

kwaliteit en veiligheid als in het ziekenhuis



Samenwerking  

• Thuistoedieningen in samenwerking met thuiszorgorganisatie 

Allevo, Zorgstroom en Scheldezoom- Farmacie

• Opstart met Allévo en Zorgstroom, aanleiding:

• Kleine werkgroep 

• Proef periode van 6 maanden

• Groot bereik in adherentie gebied Adrz; 

• Na proef periode open voor alle thuiszorg.
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Uitgangspunten    

• Thuis dezelfde kwaliteit en veiligheid als in het 

ziekenhuis 

• De werkwijze blijft conform bestaande protocollen 

• In Zeeland(Tholen en Zeeuws-Vlaanderen zijn in 

deze pilot niet meegenomen) 

• Succes moet zich bewijzen in pilot van 6 maanden



De volgende 

documenten zijn tot 

stand gekomen…

• GVP Zoledroninezuur

• Zorgpad

Zoledroninezuur+processchema

• PRI+PER

• Patientenfolder



Zorgpad zoledroninezuur

-Achtergrondinformatie                           -Mogelijke complicaties

-Begrippen, definities en afkortingen      -Werkwijze

-Doel                                                       -Stroomschema

-Bekwaamheidsniveau                           -Contactgegevens

-Toepassingsgebied

-Indicaties

-Contra-indicaties

-Inclusie criteria

-Exclusie criteria

-Aandachtspunten

-Mogelijke complicaties

-Hulpmiddelen



Flowchart

Wie doet wat…

• Hematoloog/oncoloog

• Kuurplanner

• Oncologie verpleegkundige

• Transferverpleegkundige

• Technisch thuiszorgverpleegkundige



Van indicatie stellen tot poli 

controle

• Patiënt op poli bij hematoloog/oncoloog

• Behandeling wordt besproken

• Patiënt geeft akkoord

• Hematoloog schrijft recept

• 1
e

afspraak op dagbehandeling

• Apotheek levert medicatie

• Thuistoediening

• Patiënt bezoekt dagbehandeling



Thuistoediening…

• Kuurplanner ontvangt afspraak voor 

thuistoediening

• Kuurplanner doet aanmelding via POINT

• Kuurplanner mailt GVP naar 

transferverpleegkundige

• Transferverpleegkundige meldt patiënt aan bij 

apotheek

• Transferverpleegkundige meldt patiënt aan bij 

thuiszorg

• Apotheek ontvangt recept en levert n.a.v. planning

• Patiënt krijgt Zoledroninezuur thuis toegediend

• Poli controle (i.c.m. chemo/behandelcyclus)



PRI en PER

• Prospectieve Risico Inventarisatie

• Patiënten Effect Rapportage 



Voorbeelden PRI

• Processtap

• Potentiele faalwijze

• Potentiele gevolgen

• Potentiele oorzaken



Voorbeelden PER

• Fysieke toegankelijkheid

• Patienten logistiek

• Veiligheid

• Kwaliteit van Zorg

• Informatievoorziening en communicatie

• Gastvrijheid

• Financiën



Vastleggen en registreren…

• Medisch specialist in HiX

• Kuurplanner in Point

• Transferverpleegkundige in Point 

• Scheldezoom Farmacie in Point 

• Thuiszorg in Point en eigen EPD 



PR…..



Vragen ?


