
Titel over 1 of 2 regels 
in dit lettertype en puntgrootte 

Mw. Janneke Evers, MANP 

Cytarabine thuis voor kinderen met Acute Lymfatische 
Leukemie en Non Hodgkin Lymfoom 

dit lettertype en puntgrootte 

JHP Evers¹, MANP, TD van Geest², RN Weisink-de Vries² 

Tekstveld 

Naam@umcutrecht.nlContact: j.h.p.evers-7@prinsesmaximacentrum.nl       www.prinsesmaximacentrum.nl            

1) Prinses máxima centrum voor kinderoncologie, Utrecht 2) transferverpleegkundigen Bureau Zorgbemiddeling UMC Utrecht

Aanleiding 

Steeds meer ziekenhuiszorg wordt verplaatst naar de thuissituatie omdat dit mogelijk is. Zo ook in de zorg voor de oncologische 
kinderen. In Nederland krijgen 550-600 kinderen een oncologische aandoening waarvan 120 kinderen Acute Lymfatische 
Leukemie (ALL) en 8 Kinderen Non Hodgkin Lymfoom: T lymfoblastair lymfoom (T LBL) 

Probleemstelling 

In Nederland zijn er verschillende 
thuiszorgorganisaties die zorg aan huis bij 
kinderen leveren. Niet alle 
thuiszorgorganisaties hebben geschoolde 
(kinder-) verpleegkundigen in dienst om 
deze zorg te kunnen leveren.  
Het is van groot belang om deze zorg 
kwalitatief goed te laten verlopen. 

Methode 

Om zoveel mogelijk patiënten de mogelijkheid te bieden om deze zorg thuis te 
krijgen zijn we gestart met scholen van (kinder-) verpleegkundigen van 
verschillende thuiszorgorganisaties in het Prinses Máxima Centrum. 
Het scholingsprogramma is een samenwerking tussen Bureau Zorgbemiddeling  
UMCUtrecht en het Prinses Máxima Centrum. 
Er is een behoefte peiling gedaan bij (kinder-) verpleegkundigen binnen de 
verschillende thuiszorgorganisaties. 

Resultaten 

• Scholing in theoretische kennis ziektebeelden en
behandelprotocollen

• Praktische scholing werkprocessen
• Oefenen met materialen
• In 3 scholingsavonden zijn 100 (kinder-)

verpleegkundigen geschoold.
• Elearning en toetsinstrument ontwikkelt om meer

(kinder-) verpleegkundigen in de
thuiszorgorganisaties te kunnen scholen.

Conclusie 

In een maatschappij waarin steeds meer zorg verplaatst wordt 
naar de thuissituatie is het van belang kennis en kunde te delen. 

Door het ontwikkelen van de scholing en elearning is het mogelijk 
om bij bijna alle kinderen cytarabine thuis toe te dienen door 
geschoolde (kinder-) verpleegkundigen. 

Scholingsbehoefte (kinder-) 
verpleegkundige thuiszorg 

• Risico’s chemo thuis
• Complicaties
• Technische uitvoering handeling
• Meer verdieping ziektebeeld en

behandeling
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