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Wat is een Infusor®? 

Een Infusor® is een draagbare infuuspomp die je 

medicatie geleidelijk en aan de juiste snelheid 

toedient. Deze gedoseerde toediening zorgt voor 

een optimale werking van de chemotherapie en 

beperkt de nevenwerkingen ervan. De Infusor® is 

bestemd voor langdurige medicatietoediening  

variërend van twaalf uur tot zeven dagen. 

De Infusor® wordt aangeschakeld aan een 

poortkatheter, een toegangsweg tot de bloedbaan door een onderhuids 

ingeplant poortsysteem.  De poortkatheter wordt aangeprikt door middel van 

een speciale naald: grippernaald of huberpuntnaald. De grippernaald en 

leidingen worden zeer stevig gefixeerd op de borstkas door kleefpleisters, om 

het loskomen ervan te voorkomen.  

Binnenin de Infusor® zit een ballonnetje gevuld met cytostatica. Bij het starten 

is het reservoir gevuld met medicatie afhankelijk van de voorgeschreven dosis 

door je behandelende arts. Doordat het ballonnetje geleidelijk aan samentrekt, 

loopt de vloeistof door de leiding in het lichaam.  

Het is belangrijk om het reservoir te controleren (= doorzichtig) door dit te 

wegen met een keukenweegschaal (nagaan of gewicht vermindert) of met een 

stift te markeren zodat je kan zien of het infuuspompje zich ledigt. De Infusor® 

is bestemd voor éénmalig gebruik.  
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Voordelen van een Infusor® 

⋅ De Infusor® beperkt je weinig in het gewone dagelijkse leven. 
⋅ Je kan deze kleine pomp gemakkelijk onder je kledij dragen. 
⋅ Het aantal ziekenhuisopnames kan op deze manier worden beperkt. 

Aandachtspunten bij het dragen van een Infusor® 

Bij de Infusor® is een draagtasje voorzien dat je rond je middel kan bevestigen 

en waarin je de Infusor® kan opbergen.  

 

Hij past ook in een binnenzak of grote broekzak. Om te voorkomen dat je met 

de leidingen ergens blijft haperen kan de lengte van de leidingen worden 

aangepast door deze op te rollen rond de Infusor®. De leidingen moeten goed 

gefixeerd zijn op de borstkas. 

Regelmatig controle van klemmen, leidingen en ledigen van het reservoir is 

noodzakelijk. De beste temperatuur voor het toedienen is 

lichaamstemperatuur.  Vermijd grote temperatuurverschillen door felle zon of 

vrieskoude. 

Douchen of baden wordt afgeraden omdat het beter is dat de fixatie, leidingen 

en Infusor® niet ondergedompeld of nat worden.   

De inloopsnelheid wordt ook beïnvloed door de zwaartekracht. Probeer 

daarom ook het hoogteverschil constant te houden. Draag de Infusor® 
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overdag rond je middel of in je broekzak. Leg hem ‘s nachts naast je in bed of 

onder je hoofdkussen en liever niet op het nachtkastje of op de grond. 

Mogelijke problemen bij het gebruik van een Infusor® 

• De klemmen staan niet open waardoor de inhoud niet wordt geledigd: 

klemmen terug openzetten. 

• Bloed in de leiding waardoor leiding en poortkatheter kunnen verstoppen: 

contact opnemen met het ziekenhuis of de thuisverpleegkundige. 

• Lekkage door losgekomen grippernaald: klemmen dichtzetten en 

onmiddellijk contact opnemen met het ziekenhuis. 

• Opzwelling, pijn, branderig gevoel rond de poortkatheter: ijszak op de huid  

aanbrengen nadat deze in een handdoek of washandje is gewikkeld, en 

onmiddellijk contact opnemen met het ziekenhuis. 

• Pijn, branderig gevoel, natte vlek op kledij of huid: ijszak op de huid  

aanbrengen nadat deze in een handdoek of washandje is gewikkeld, en 

onmiddellijk contact opnemen met het ziekenhuis. 

Gevaren bij het dragen van een Infusor® 

• De inhoud van de Infusor® is een cytostaticum en kan zeer agressief zijn 

bij contact met de huid, ogen of slijmvliezen. Het vrijkomen van medicatie 

door lekkage, of het loskomen van leidingen of connectiestukken kan 

ernstige gevolgen hebben. Daarom is het bij het vrijkomen van medicatie 

belangrijk om onmiddellijk contact op te nemen met het ziekenhuis.   

• Gebruik steeds wegwerphandschoenen. 

• Spoel de huid overvloedig met water. 

• Eventuele besmette oppervlakken en kledij die bevuild zijn met cytostatica 

overvloedig spoelen of apart en herhaaldelijk wassen met water + contact 

opnemen met het ziekenhuis. 
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Afsluiten van een Infusor® 

• Wanneer het reservoir leeg is, kan dit in het ziekenhuis of door de 

thuisverpleegkundige worden afgesloten. 

• De poortkather wordt gespoeld met natriumchloride en er wordt een 

heparineslot aangebracht. 

• Het afval wordt via speciale containers verwijderd. Indien de 

thuisverpleegkundige de Infusor® afsluit kan het afval in een plastiek zak 

worden verzameld en de plastiek zak dichtgeknoopt. Het afval kan dan bij 

de volgende behandeling worden meegebracht. De Infusor® wordt 

éénmalig gebruikt en wordt na gebruik dus steeds weggegooid. 

Tot slot 

Als je na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kan je contact 

opnemen met je behandelende arts of met de verpleegkundige van de 

afdeling. 

Nuttige telefoonnummers: 

Daghospitalisatie: 09/387 74 50 (van maandag t.e.m. vrijdag 7u15 tot 19u30) 

Oncologieverpleegkundige: 09/387 73 92 (van maandag tot vrijdag) 
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