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Je krijgt vanaf nu thuis je medicatie via een infuus toegediend. Wij zijn jouw leverancier 
voor je infuusmedicatie thuis en werken samen met jouw ziekenhuis. Je hebt van ons 
jouw medicatie en een of meer infuuspompen en de bijbehorende materialen ontvangen. 
Deze therapie is voorgeschreven door jouw behandelend arts in het ziekenhuis. De 
(thuiszorg)verpleegkundige helpt je bij het aansluiten van de infuuspomp.

In deze folder vertellen we je over wat praktische zaken zoals leveringen. Ook stellen wij 
ons kort aan je voor en vertellen we je iets over onze werkwijze.

Belangrijk om te weten

  Bewaar de medicatie direct na ontvangst in de koelkast.

  Bewaar de doos van de infuuspomp. In deze doos moet de infuuspomp na  
beëindiging van de therapie retour. Lees voor het terugsturen de instructie  
op pagina 4 en 5. 

 
  Informeer ons direct als de infuustherapie thuis (tijdelijk) stopt, bijvoorbeeld in 

geval van een ziekenhuisopname. Bel 085 902 38 80 of  
mail naar infuustherapie@appo.nl.

jouw 
leverancier 
voor 
infuustherapie 
thuis.
APPO. de apotheek van nu.
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Infuuspomp retour sturen
Voor het terugsturen gebruik je de originele verzenddoos en de bijgeleverde retoursticker 
en de blauwe (of bij een mogelijk besmette pomp: rode) retourzak.

Belangrijk om te weten
Is de pomp gebruikt voor chemotherapie of kan er sprake zijn van MRSA?  
Gebruik dan de rode retourzak in plaats van de blauwe.

Stap 1: verzamel de pomp en alle materialen
Zorg dat de infuuspomp volledig uitstaat. 
Verwijder alle naalden, katheters, cassettes, medicatie en infuuslijnen. 
Stop de naalden en andere scherpe voorwerpen in de naaldencontainer.
Lever ongebruikte medicijnen en gevulde naaldencontainer in bij klein  
chemisch afval op de milieustraat.
Stop alleen de onderdelen zoals hieronder afgebeeld in de blauwe  
(of bij een besmette pomp rode) retourzak. 

Onderdelen Bodyguard 323 CV         Onderdelen Cadd Solis Vip

Stap 2: maak de materialen klaar voor transport
Vouw de doos open en stop de retourzak met materialen in de doos.
Plak de retoursticker op de bovenzijde van de doos. 
Zet de eventuele infuuspaal en accessoires klaar.

Stap 3: geef het pakket mee aan de chauffeur
Onze chauffeur haalt het pakket, de accessoires en de eventuele infuuspaal  
op de afgesproken datum bij je thuis op.

wat praktische zaken
Over de bezorging
Onze bezorger overhandigt alle bestellingen persoonlijk, aan jou of aan een familielid. 
Zorg er alsjeblieft voor dat er altijd iemand thuis is om de bestelling in ontvangst te 
nemen. Omdat het om medicatie gaat, is afleveren bij de buren niet mogelijk. 

De avond voordat we bij je bezorgen, ontvang je een sms en/of e-mail met het geplande 
leveringsvenster. Heb je een voorkeur voor een vast tijdsvenster? Bel ons even.

Op het medicatie-etiket staat de datum wanneer de therapie stopt. Bij de laatste levering
ontvang je een stopkaart. Zo geven we aan dat dit de laatste levering is. Moet je de 
therapie toch nog voortzetten? Neem dan direct contact met ons op. Bel 085 902 38 80 
of mail naar infuustherapie@appo.nl.

Over de medicatie
De medicatiecassettes of -zakken moeten altijd gekoeld bewaard worden. Leg ze 
daarom direct na ontvangst in de koelkast. De bijsluiter van de medicatie vind je op 
www.geneesmiddeleninformatiebank.nl. Wil je liever de belangrijkste informatie in een 
simpele animatie uitgelegd krijgen? Kijk op www.kijksluiter.nl.

Zo gebruik je Kijksluiter:
Ga naar www.kijksluiter.nl.
Klik op Start mijn kijksluiter.
Vul in Roosendaal en selecteer APPO, de apotheek van nu.
Vul de medicijnnaam in.
Beantwoord de eventuele overige vragen.
Bekijk de animatievideo.

Afmelden infuuspomp zodra therapie stopt
Je hebt een of meerdere infuuspompen van Appo in bruikleen. Wij vragen je de pomp af 
te melden zodra de therapie stopt. Bel hiervoor naar 085 902 38 80. Als wij ook de 
medicatie leveren, weten we wanneer de therapie is beëindigd. Dan nemen we zelf 
contact met je op om een ophaalafspraak in te plannen.
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wij zijn APPO,  
de apotheek van nu
Wij zijn jouw leverancier voor infuustherapie thuis. Wij hebben een doel: mensen met 
medicatie zo gewoon mogelijk kunnen laten leven. Gemak voor jou, daar gaan wij voor.  
Zo zijn wij de apotheek waar je niet naar toe hoeft. We doen hetzelfde als een traditionele  
apotheek, maar dan landelijk. Hoewel we niet bij je om de hoek zitten, zijn we wel  
altijd dichtbij. Bel of mail ons gewoon voor advies en begeleiding.

Zij zijn betrokken bij jouw infuustherapie thuis
Er zijn diverse partijen betrokken bij jouw infuustherapie thuis. Hieronder bespreken we 
kort wie welke rol heeft. Zo weet je waarvoor je bij wie moet zijn.

Jouw behandelaar
is verantwoordelijk en jouw aanspreekpunt voor jouw infuustherapie en het recept.

De (thuiszorg)verpleegkundige
zorgt voor het aan- en afsluiten van de infuuspomp, de verzorging van  
de vaattoegang en het bestellen van de benodigde infuusmaterialen;
is jouw eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen met de infuuspomp  
en infuusmaterialen. 

Het infuusteam van Appo
levert in overleg met de apotheker jouw medicatie, infuuspomp(en), infuusmaterialen 
en accessoires voor de infuustherapie; 
is er voor je als jij, de verpleegkundige of je behandelaar specifieke vragen hebt  
over de medicatie, infuuspomp of infuusmaterialen.

APPO is er voor jou
Alles wat je ons vertelt is compleet vertrouwelijk. Wij zijn zorgprofessionals en hebben 
een beroepsgeheim. Voor vragen of opmerkingen over de infuuspomp of infuusmaterialen 
kun je ons op werkdagen bellen of mailen.  

Over jouw privacy en veiligheid
Om jouw medicatie te kunnen leveren, hebben wij jouw toestemming nodig voor het 
Landelijk Schakelpunt (LSP). Wij zijn verplicht te controleren of de voorgeschreven genees-
middelen bij jou passen en of je ze veilig kunt gebruiken. Om jouw medicatie goed te 
bewaken moeten we jouw medische gegevens kunnen bekijken. Dat doen wij via het LSP. 

Via jouw behandelaar hebben wij jouw toestemming gekregen en stem je in met de 
standaard leveringsvoorwaarden van een apotheek. Op www.appo.nl/privacy lees je 
onze privacyverklaring. Meer informatie over het LSP vind je op www.volgjezorg.nl.

Jouw suggesties zijn van harte welkom 
Kunnen wij je het nog makkelijker maken? Laat het ons weten!  
Heb je een klacht? Dat is vervelend. We horen het graag via klacht@appo.nl.

Meer informatie
 Heb je nog vragen? Wij zijn er voor je. Bel 085 902 38 80 of mail naar  
infuustherapie@appo.nl. Kijk op www.appo.nl/contact voor onze openingstijden.  
Voor spoed kun je ons ook ‘s avonds en in het weekend bellen. 



APPO, de apotheek van nu
Openingstijden: 
zie www.appo.nl/contact, bij spoed 24/7 bereikbaar
085 902 38 80
infuustherapie@appo.nl
www.appo.nl

de 
apotheek 
waar je 
niet 
naartoe 
hoeft.
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