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Intraveneuze medicatie
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Beste patiënt,

Je wordt behandeld met medicatie die enkel 
via een ader (vene) kan worden toegediend.  
De medicatie wordt door middel van een 
infuus rechtstreeks in de bloedbaan gebracht.

Praktische 
afspraken
• Indien je bloedverdunnende medicatie 

inneemt, dien je dit zeker te melden.
• Je moet niet nuchter zijn, tenzij er natuur-

lijk nog andere onderzoeken zijn gepland 
waarvoor je wel nuchter moet zijn  
(bv. bepaalde bloedonderzoeken, radio- 
logische onderzoeken, ...). Je vraagt dit 
best op voorhand na aan jouw arts of aan 
de verpleegkundige.

• Indien je hart-, long- of diabetespatiënt 
bent is het aangeraden om dit ook te 
melden.

• Vermeld ook eventuele allergieën (bv. aan 
geneesmiddelen of ontsmettingsstoffen). 

• Laat geen waardevolle voorwerpen 
achter op de kamer.

• Indien je om een bepaalde reden niet kan 
komen, vragen wij jou om zo spoedig als 
mogelijk het ziekenhuis te verwittigen.

Campus Rumst
dagziekenhuis: 03 880 96 99
algemeen nummer: 03 880 90 11

Campus Bornem
dagziekenhuis: 03 890 17 43
algemeen nummer: 03 890 16 11

Aandachtspunten
Elke intraveneuze toediening van medicatie 
kan een reactie van het lichaam veroorzaken.
We onderscheiden:

1. infuusgerelateerde reacties:
Deze reacties zijn lokaal en treden op ter 
hoogte van de insteekplaats van de katheter. 
Pijn, zwelling, roodheid en warmte zijn 
mogelijke symptomen.

2. allergische reacties:
Het lichaam reageert met een afweerreactie 
tegen de “vreemde” vloeistof. Die afweer- 
reactie veroorzaakt één of meerdere van de 
volgende verschijnselen:

• huid: jeukende uitslag, zwelling, roodheid, 
blaasjes

• luchtwegen: moeilijke en soms piepende 
ademhaling, benauwdheid, hoesten

• mond: jeuk ter hoogte van de lippen en/of 
mond en keelholte, zwelling

• spijsvertering: misselijkheid, overgeven, 
buikpijn of -krampen, diarree

• algemeen: griepachtige verschijnselen, 
koorts, koude rillingen, rugpijn, algemene 
malaise

Bij het optreden van één of meerdere van 
deze symptomen moet je onmiddellijk een 
verpleegkundige contacteren. De reactie kan 
soms snel optreden - meestal binnen enkele 
minuten tot uren na het gebruik van het 
medicijn - maar soms ook pas later. Indien je 
thuis één van deze symptomen ondervindt, 
neem je best contact op met de huisarts, 
de behandelend arts of de dienst spoedge-
vallen (03 880 95 20 - Rumst / 03 890 16 03 
Bornem/Willebroek)..



CAMPUS RUMST

‘s Herenbaan 172 | 2840 Rumst
03 880 90 11 (algemeen)

03 880 91 90 (afspraken) 

CAMPUS BORNEM

Kasteelstraat 23 | 2880 Bornem
03 890 16 11

CAMPUS WILLEBROEK

Tisseltsesteenweg 27 | 2830 Willebroek
03 890 16 11 
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