
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG  
 

Thuis toedienen Infliximab 

MDL-zorg thuis 
 
 

U bent begonnen of u start binnenkort met een behandeling met het 

medicijn Infliximab. Mogelijk komt u in aanmerking voor behandeling 

thuis. Een deel van uw behandeling gebeurt dan bij u thuis in plaats van 

in het ziekenhuis. Een verpleegkundige van de thuiszorg komt bij u thuis 

om de zorg te verlenen. We noemen dit MDL-zorg thuis. 

 

Wat betekent MDL-zorg thuis voor u?  

 U hoeft niet meer naar het ziekenhuis voor uw behandeling met Infliximab 

 De zorg thuis sluit zoveel mogelijk aan bij wat u gewend bent in het ziekenhuis:  

 Een verpleegkundige komt bij u thuis met alle benodigdheden voor de behandeling. Zij 

brengt het infuusnaaldje in en hangt het infuuszakje met medicatie aan. Wanneer dit is 

ingelopen verwijdert zij het infuusnaaldje. 

 

Voor wie is MDL-zorg thuis?  

 U heeft de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa 

 U wordt behandeld of u gaat starten met behandeling met Infliximab 

 U heeft de eerste 4 behandelingen met Infliximab in het ziekenhuis ontvangen  

 Het inbrengen van een infuus gaat gemakkelijk 

 U heeft eerder geen infuusreactie of allergische reactie gehad 

 Uw foto staat in uw elektronische patiëntendossier  

 U bent wilsbekwaam  

 U woont binnen het postcodegebied 1000-1109 binnen de ring van Amsterdam 

 Uw huis is geschikt voor een veilige en hygiënische behandeling  

 U verlaat uw huis niet tijdens de behandeling 

 U rookt niet en er zijn geen loslopende huisdieren in de kamer  

 U kent criteria van de behandeling thuis en heeft schriftelijke toestemming gegeven  
 

Uw afspraken 

Wij vragen u om vóór het intakegesprek alvast de Cboard app te downloaden via de App 

store of Google Play. U hoeft thuis nog geen account aan te maken in de app. Tijdens de 

afspraak kunt u de app gebruiken om eenvoudig uw account aan te maken. 

 



 
 

 

 

 
OLVG Thuis toedienen Infliximab 

MDL-zorg thuis 

2 

 

 Uw verpleegkundig specialist van OLVG meldt u aan bij Cboard (een virtuele afdeling) en 

maakt met u de afspraak voor de eerste behandeling thuis 

 Hierna maakt de verpleegkundige van Cordaan de volgende afspraken voor de 

behandeling thuis 

 

Bent u niet thuis op de afgesproken tijd? Geef dit dan minimaal 5 werkdagen voor de 

afspraak door aan Cordaan. De apotheek hoeft dan het geneesmiddel niet te maken. 
 

Wat gebeurt er tijdens de behandeling thuis? 

 De verpleegkundige van de thuiszorg komt naar uw huis met alle materialen die nodig 

zijn voor de behandeling thuis. 

 Voor iedere behandeling controleert de verpleegkundige uw identiteit. Dit is voor uw 

eigen veiligheid. Zorg dat u uw identiteitsbewijs dichtbij u heeft.  

 De verpleegkundige dient medicijn(en) toe.  

 Na de behandeling thuis verwerkt de verpleegkundige de gegevens in Cboard.  
 

Voorbereiding op de dag van de afspraak 

Beantwoord 72 uur (3 dagen) voor uw afspraak/infusie onderstaande vragen. Heeft u 1 of 

meer van deze vragen met ‘ja’ beantwoord? Neem dan contact op met de verpleegkundig 

specialist van OLVG 

 

 Heeft u koorts? 

 Heeft u keelpijn? 

 Heeft u diarree? 

 Heeft u huidinfecties, zoals steenpuisten en wonden? 

 Heeft u last van benauwdheid of hoesten? 

 Heeft u pijn bij het plassen? 

 Heeft u bijwerkingen van het vorige infuus gehad? 

 Bent u op dit moment erg verkouden? 

 Heeft u kort geleden antibiotica gebruikt? 

 Bent u de afgelopen week kortademig geweest of heeft u last van gezwollen enkels? 

 Bestaat de kans dat u binnen 2 maanden wordt opgenomen voor een operatie? 
 

Na de eerste behandeling thuis  

De volgende werkdag belt de polikliniek assistente om te informeren hoe het met u gaat. En 

om te horen hoe u de eerste behandeling thuis heeft ervaren.  

 

Wilt u uw behandeling liever toch in het ziekenhuis krijgen?  

Als de behandeling thuis u niet bevalt, bespreek dit dan met uw behandelaar. U mag altijd 

terugkomen op uw besluit. Dit heeft geen invloed op uw verdere behandeling.  
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Project MDL-zorg thuis 

Het project is een initiatief van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten in samenwerking 

met OLVG-apotheek en Thuiszorgorganisatie Cordaan. 

 

Wat vindt u van deze behandeling? 
We willen graag het project samen met u beoordelen. Daarom vragen wij u binnenkort om 

mee te werken aan een onderzoek. Dit kan via een kort gesprek, of via het invullen van een 

vragenlijst. U bent niet verplicht om hieraan mee te werken. 

 

Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/maag-darm-en-leverziekten 

 

Contact  
Verpleegkundige specialistische thuiszorg Cordaan  

T 020 229 02 25 (dag en nacht) 

 

Verpleegkundige specialisten polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten  
Eugenie Le Poole, Mirjam Traube, Karin Fienieg, Mariska Kroeze 

T 020 599 30 06 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur) 

E IBD@olvg.nl 

 
Researchverpleegkundige: Toos Schakel, Rosanna de la Croix-Vingerling 

 

Herhaalrecepten verwerken we op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag. Dan faxen we ze naar 

uw eigen apotheek. Vraag herhaalrecepten bij voorkeur aan via e-mail. 

 

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost 

T 020 599 30 16 (dag en nacht bereikbaar)  

 

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie West 

T 020 510 81 61 (dag en nacht bereikbaar) 
 
 
Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl   |   Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 10 september 2021, foldernr.3983 
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