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Dagbehandeling 
Behandelcentrum Oncologie en Hematologie (BOH) 

(route 62) 

 

 

Deze folder is bestemd voor patiënten die 

behandeld worden door een internist-

oncoloog/internist hemato-oncoloog of 

longarts op de dagbehandeling van het 

Behandelcentrum Oncologie en Hematologie 

(BOH). 

 

Dagbehandeling 

Op de dagbehandeling van het 

Behandelcentrum Oncologie en Hematologie 

worden patiënten met kanker opgenomen 

voor een behandeling met medicijnen die de 

kankercellen vernietigen of remmen. Dit kan 

door middel van chemotherapie of 

immunotherapie. 

 

De BOH bevindt zich op de 4e verdieping; 

volg route 62. De dagbehandeling is 

geopend van maandag tot en met vrijdag 

van 7.30 - 17.00 uur. 

  

Wie kunt u ontmoeten? 
Op de dagbehandeling kunt u de volgende 

zorgverleners ontmoeten: 

- Internist- oncoloog/internist hemato-

oncoloog: Arts gespecialiseerd in de 

behandeling met medicatie van 

patiënten met kanker/bloedziekten en het 

geven van medische begeleiding. 

- Longarts: Arts gespecialiseerd in de 

behandeling van patiënten met 

longkanker. 

- Physician Assistant: Ondersteunt de 

oncologen bij hun werkzaamheden en 

heeft een eigen polispreekuur. 

- Oncologieverpleegkundige: Voert de 

door de arts voorgeschreven behandeling 

uit. Zij informeert en begeleidt u en uw 

familie rondom het hele proces. 

- Secretaresse: Ontvangt u op de 

dagbehandeling en plant uw afspraken 

in. 

- Voedingsassistent en vrijwilliger: Brengt 

koffie, thee, frisdrank rond en verzorgt 

tussendoortjes en lunch. De vrijwilliger is 

beschikbaar voor een gesprek.  

 

Voorbereiden op de behandeling 
Het is belangrijk om u goed voor te bereiden 

op uw behandeling op de dagbehandeling. 

 

Eigen medicijnen 

Denkt u eraan om uw medicijnen van thuis 

mee te nemen als u die tijdens uw verblijf op 

de dagbehandeling moet innemen. 

 
Bezoek 

Vanwege besmettingsgevaar en de 

kwetsbaarheid van onze patiënten mag er 

geen begeleiding mee naar de 

behandelkamer, behalve bij de eerste kuur. 
Alleen in overleg met de verpleegkundige 

kan een uitzondering gemaakt worden. 

 

Niet zelf autorijden 

Zelf naar huis rijden met de auto raden wij af. 

 

Parkeren 

U heeft recht op een afwaardeerkaart tegen 

gereduceerd tarief als uw afspraak, 

behandeling of onderzoek uitloopt waardoor 

de parkeertijd langer is dan 60 minuten. 

Bij een verblijf langer dan vier uur krijgt u een 

uitrijkaart tegen een gereduceerd tarief. U 

kunt dit aan de secretaresse vragen. 

 

Controles vóór de behandeling 
Voorafgaand aan de behandeling vinden 

altijd controles plaats. 

 



Bloedwaarden 

Voorafgaand aan de meeste behandelingen 

worden uw bloedwaarden gemeten. De arts 

heeft deze bloeduitslagen nodig om uw 

chemotherapie te kunnen bestellen.  

U krijgt een bloedafnameformulier mee. Op 

dit formulier staat de datum waarop u bloed 

moet laten prikken. Hiervoor dient u een 

afspraak te maken via 

www.ghz/nl/bloedafname. 

 

Consult door arts 

Rondom elke chemokuur heeft u een consult 

met uw arts of de physician assistent.  

Het is belangrijk dat u zich op dit gesprek 

voorbereidt: 

- Heeft u vragen? Schrijf ze op en neem ze 

mee, zodat u ze niet vergeet. 

- Heeft u recepten nodig? 

- Wat is uw gewicht? 

- Neem de lijst met medicatie die u op dit 

moment gebruikt mee, plus een overzicht 

van de medicatie die specifiek bij uw 

behandeling hoort. 

- Neem uw behandelwijzer mee. 
 

Gesprek met oncologieverpleegkundige 

Voorafgaand aan de behandeling bespreekt 

de oncologieverpleegkundige met u hoe het 

de afgelopen periode is gegaan. U kunt bij 

de oncologieverpleegkundige terecht met al 

uw vragen. U kunt ook bezoek krijgen van de 

diabetesverpleegkundige, diëtiste, 

casemanager Zorgbrug en de 

mammacareverpleegkundige. 
 

Uw verblijf op de afdeling 
Wij doen er alles aan uw verblijf zo 

aangenaam mogelijk te maken. 

 

Afspraak 

U meldt zich bij binnenkomst bij de 

secretaresse. Zij verwijst u naar de voor u 

gereserveerde behandelstoel of bed.  

 

Chemotherapie, immunotherapie 

De behandeling krijgt u via een infuus of 

injectie. U mag tijdens de behandeling de 

dagbehandeling niet verlaten. 

Voorzieningen 

Uw laptop/tablet of mobiele telefoon mag u 

meenemen. U kunt gebruik maken van Wifi. 

Bij alle stoelen/bedden hangt een televisie.  
 

Na de behandeling 

Als u klaar bent met uw behandeling 

verwijdert de oncologieverpleegkundige het 

infuus. U krijgt van de secretaresse de 

afspraak en eventueel bloedprikformulier 

voor de volgende behandeling en voor 

eventuele onderzoeken.  
 

Meer informatie en feedback 
Openheid en duidelijkheid vinden we 

belangrijk. Als u vragen of opmerkingen heeft, 

laat het ons gerust weten! 
 

Meer informatie 

Voor vragen over (uw afspraak met) de 

dagbehandeling van het Behandelcentrum 

Oncologie en Hematologie kunt u tussen 7.30 

en 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag 

bellen naar: (0182) 50 54 21. 
 

Kijk voor meer informatie over de 

verschillende soorten kanker en de 

diagnostiek en behandelingen hiervan in het 

GHZ op www.ghz.nl/kanker. 
 

Feedback 

Wij hopen dat u tevreden zult zijn over uw 

verblijf. Als dit niet het geval is of als u vragen 

heeft, aarzel dan niet contact op te nemen 

met de verpleegkundige of uw behandelend 

arts. Bent u wel tevreden, dan horen wij dat 

natuurlijk ook graag. Ook als u suggesties 

heeft, horen wij dit graag. Zo kunnen wij onze 

zorg en service verder verbeteren. 
 

Tot slot 
Wij wensen u een goed verblijf op onze 

dagbehandeling toe! 
 

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda 
Bleulandweg 10 

2803 HH Gouda  
 

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:  

(0182) 50 50 50 
 

Colofon 

uitgave: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda 

productie: Marketing & Communicatie 

Juli 2022 

04.07.091 

 


