Wat zijn Epoëtines
Oncologie

Beter voor elkaar

Inleiding
Epoëtines is een product (middel) tegen bloedarmoede of anemie. We
spreken van anemie of bloedarmoede als het bloed niet genoeg rode
bloedcellen heeft, waarbij de klachten vermoeidheid, duizeligheid,
kouwelijk, hartkloppingen en kortademigheid kunnen zijn.

Patiënten Service Programma Epoëtines
Uw arts heeft u epoëtines gegeven. Epoëtines is een medicijn dat wordt
gegeven door middel van een injectie. Om u zo goed mogelijk te helpen
hebben wij het Patiënten Service Programma opgericht. Dit programma
heeft als doel om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken tijdens de
behandeling van epoëtines.
Bleds Healthcare is een externe service die namens het Ikazia Ziekenhuis
het Patiënten Service Programma uitvoert. De verpleegkundigen van Bleds
Healthcare zijn gespecialiseerd in het geven van injecties, het klaarmaken
van medicatie en het patiënten leren om zichzelf te injecteren.

Levering epoëtines
De poli-apotheek van het Ikazia Ziekenhuis verzorgt de levering van de
epoëtines. Zij nemen voor de eerste behandeling telefonisch contact met u
op om uw medicijnlijst met u door te nemen. Zo is duidelijk welke
medicijnen u op dat moment gebruikt. Epoëtines kunt u bij de poliapotheek
ophalen of het wordt bij u thuis bezorgd.

Toediening (geven van) epoëtines
De verpleegkundige van Bleds Healthcare neemt telefonisch contact met u
op wanneer, hoe vaak en hoe laat de injectie gegeven gaat worden.
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Bewaren epoëtines
De epoëtines moet in de koelkast bewaard worden (2-8 graden Celsius)
Voor een makkelijke injectie is het belangrijk dat de voorgevulde spuit op
kamertemperatuur is op moment van geven,

Bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook epoëtines bijwerkingen geven. De meest
voorkomende bijwerking is:
Griepachtige verschijnselen
Deze bijwerking kan direct optreden maar ook pas na een aantal dagen. U
kunt hiertegen 2 tabletten Paracetamol 500 mg innemen (maximaal 8
tabletten per 24 uur)
Voor meer informatie of vragen, kunt u bellen met de
oncologieverpleegkundige.
T 010 2975270

Heeft u nog vragen?
Als u vragen heeft over het middel epoëtines, dan kunt u op werkdagen
tussen 8.30 en 17.30 uur bellen met de poliapotheek van het Ikazia
Ziekenhuis.
T 010 2902450
Mocht u vragen hebben over de verpleegkundige zorg dan kunt u bellen
met de Servicedesk van Bleds Healthcare:
T 085 0657229
Dit nummer is op werkdagen van 8.00 tot 22.00 uur bereikbaar en in het
weekend tussen 9.00 en 17.00 uur.
Een email sturen kan ook naar: info@bleds.nl. Zij zullen zo snel mogelijk
reageren.
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
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www.ikazia.nl
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