
 

 

 

 

Logistiek Dagbehandeling 
  

    

Op de Dagbehandeling hebben we 5 units met in totaal 50 bedden waar we gemiddeld 130 

patiënten per dag zien/ behandelen. Dit vraagt veel van onze planning. Om iedereen 

kwalitatief hoogstaande en veilige zorg te bieden, hanteren wij de volgende uitgangspunten 

bij het plannen van de afspraken op de Dagbehandeling. 

 

1. Op de Dagbehandeling is er een ochtendprogramma van 8.15 uur en een middagprogramma 

vanaf 13.30 uur waarbinnen de kuren gepland worden.  

2. Indien u een poli afspraak heeft, moet u 1,5 uur van tevoren bloedprikken zodat de arts of 

verpleegkundig specialist uw bloedwaarden kan beoordelen. Afhankelijk van uw 

bloedwaarden, zal de kuur besteld worden bij de apotheek. 

3. De kuren worden in de meeste gevallen op dezelfde dag gemaakt door de apotheek. Dit 

betekent dat er tijd zit tussen uw poli afspraak en de kuur. Voor chemotherapie is dat 1 uur 

en voor immunotherapie is dat 1,5 tot 2 uur.  

4. Indien u geen poli afspraak heeft, kan het wel zo zijn dat u voor de kuur bloed moet prikken. 

U leest dit in uw afsprakenbrief of op Mijn AvL.  

5. Wanneer u een afspraak heeft op de Dagbehandeling zonder poli afspraak maar waar u wel 

van tevoren voor moet bloedprikken, wordt de afspraak op de Dagbehandeling om 8.15 uur 

of 8.30 uur gepland.  

6. Wanneer u een afspraak heeft op de Dagbehandeling zonder poli afspraak en waarvoor u 

ook geen bloed hoeft te prikken zal deze of vroeg gepland, om 8.15/8.30 uur, of einde dag 

vanaf 16.45 uur. 

7. Indien u Zometa bij ons krijgt, zult u 2 weken van tevoren een brief of notificatie per mail 

krijgen over de datum en tijd. Het tijdstip zal te allen tijde of om 8.15/8.30 uur zijn of na 

16.45 uur. 

8. Als u bloed laat prikken vanuit uw Porth a Cath/ Pasport/PICC lijn, en dit moet plaatsvinden 

op de Dagbehandeling, hanteren wij hiervoor bepaalde tijdstippen die passen binnen de 

planning van de dag. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het verzorgen van de PICC lijn of het 

doorspoelen/aanprikken van een Porth a Cath. 

9. Het kan zijn dat we uw kuur en poli afspraak niet op een dag kunnen plannen, dit heeft te 

maken met de logistiek van de betrokken afdelingen.  

10. Er is een maximaal aantal hoofdhuidkoelingsapparaten. Wanneer u gebruik wil maken van 

hoofdhuidkoeling kan het zijn de poli afspraak en de afspraak op de Dagbehandeling niet op 

dezelfde dag kunnen plaatsvinden, of dat er veel tijd zit tussen de poli afspraak en de 

afspraak op Dagbehandeling.  

 


