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Jouw cliënt heeft van ons een of meer infuuspompen voor infuustherapie thuis 
ontvangen. Wij hebben de bijbehorende materialen en eventueel ook de medicatie of 
Totaal Parenterale Voeding (TPV) meegeleverd. In deze brochure vertellen we je over 
praktische zaken zoals het nabestellen van infuusmaterialen en het terugsturen van  
de infuuspomp(en). Ook stellen wij ons kort aan je voor en vertellen we je iets over  
onze werkwijze.

Belangrijk om te weten

  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. 

 Heeft je cliënt ook medicatie of TPV van ons ontvangen? Leg dit in de koelkast.

de 
leverancier 
voor 
infuustherapie 
thuis.
APPO. de apotheek van nu.
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Infuusmaterialen nabestellen
Op onze website vind je ons assortiment voor nabestellingen. Voor 17.30 uur besteld, 
betekent de volgende werkdag geleverd. Is er spoed? Dan leveren wij binnen 4 uur in  
heel Nederland. 

Over de medicatie*
De medicatiecassettes of infuuszakken moeten altijd gekoeld bewaard worden.

Afmelden infuuspomp zodra therapie stopt
Jouw cliënt heeft een of meerdere infuuspompen van Appo in bruikleen. Wij vragen je 
ons te bellen op 085 902 38 80 of te appen via Siilo Messenger zodra de therapie is 
beëindigd. Geef de naam en geboortedatum van de cliënt door en het telefoonnummer 
van de persoon met wie wij de ophaalafspraak kunnen maken. Of regel het via de 
thuiszorg webpagina. Als wij ook de medicatie leveren, weten we wanneer de therapie 
is beëindigd. Dan nemen wij zelf contact op met de cliënt om een ophaalafspraak in  
te plannen. 

wat praktische  
zaken
Over de bezorging
Onze bezorger overhandigt het pakket persoonlijk aan jouw cliënt of aan een familielid. 
Omdat het mogelijk om medicatie gaat, is afleveren bij de buren niet mogelijk. De avond 
voordat we bij je bezorgen, ontvangt jouw cliënt een sms en/of e-mail met het geplande 
leveringsvenster.

Informatie over de infuuspomp
Heb je vragen over de infuuspomp? Wij zijn er voor je. Bel 085 902 38 80  
om een van onze verpleegkundig productspecialisten te spreken. Voorkeur voor chat of 
videobellen via het beveiligde Siilo Messenger? Scan dan de QR-code op de achterkant van 
deze brochure.

Om jouw werk makkelijker te maken, hebben we alle informatie voor je  
op een rij gezet in een speciale webpagina. Scan de QR-code hiernaast  
om infuusmaterialen na te bestellen, de infuuspomp af te melden of alle  
downloads en instructies snel te vinden.

Onze basispakketten
Jouw cliënt heeft een basispakket-op-maat ontvangen, afgestemd op de juiste  
vaattoegang en infuuspomp. Voor infuustherapie bevat het basispakket voldoende 
materialen voor 7 dagen. Voor TPV ontvang je materialen voor 14 dagen. Krijgt jouw  
cliënt meerdere giften per dag? Dan hebben wij ook een of meer giftpakketten  
geleverd. Elk giftpakket kun je gebruiken voor 7 toedieningen. Je kunt hier dus altijd  
een week mee vooruit.

* alleen van toepassing als wij ook de medicatie leveren,  
anders de instructie van de leverende apotheek volgen
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wij zijn APPO,  
de apotheek van nu
Wij zijn APPO, een landelijk werkende apotheek. Eentje die infuusmedicatie en TPV bereidt 
op cliëntnaam en die therapieën thuis gewoon goed organiseert. Een apotheek waar je 
superefficiënt kunt aanvragen. Die alle farmaceutische zorg biedt. En die razendsnel levert. 
In een elastomeerpomp of met een elektronische infuuspomp, accessoires en materialen. 
Alles in één zending. Wij zijn de apotheek van nu.

Meer informatie
 Heb je nog vragen? Wij zijn er voor je. Bel 085 902 38 80 of mail naar  
infuustherapie@appo.nl. Chatten of (beveiligd) videobellen via Siilo Messenger  
kan natuurlijk ook. Scan de QR-code op de achterkant van deze brochure.  
Kijk op www.appo.nl/contact voor onze openingstijden. Voor spoed kun je  
ons ook ‘s avonds en in het weekend bellen. 

Infuuspomp retour sturen 
Voor het terugsturen gebruik je de originele verzenddoos, de bijgeleverde retoursticker 
en de blauwe (of bij een mogelijk besmette pomp: rode) retourzak. 

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 of bij de stadsapotheek.
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.

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.
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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

chat of videobel direct  
met onze verpleegkundige via 
het beveiligde Siilo Messenger


