
 

Infusor: draagbaar elastomeer infusiesysteem 

 
Omschrijving 
 

Wanneer u een chemotherapieschema met 5FU krijgt toegediend, kan het zijn dat bij u een 
infusor pomp wordt gebruikt om de 5FU over een continue en trage infusie toe te dienen. 
Vanuit dit pompje wordt de 5FU over 46u tot soms 7dagen via de PAC toegediend. 
 

Onderdelen van de infusor 
 

Dit infusorpompje bestaat uit 3 delen: 
• Toedieningslijn + debietregelaar 
• Ballon reservoir met indicatorlijnen 
• Beschermend omhulsel (uit plastiek) 

Onderstaande afbeelding geeft een gedetailleerder overzicht weer: 
 

 

 
                                          Onderdelen van de infusor (Baxter®, 2015) 

 
 

Hoe werkt de infusor? 
 
De toedieningslijn is gemaakt uit niet-afknikbaar materiaal en staat in verbinding met uw 
poortkatheter. Op deze lijn zitten één klem en een driewegkraan, waardoor de infusie van de 



 

chemotherapie al dan niet onderbroken kan worden. Controleer af en toe of deze twee 
onderdelen ‘open’ staan, opdat de toevoer van chemotherapie wordt verzekerd.  
 
Het ballon reservoir duwt de medicatie via de toedieningslijn naar de bloedbaan. De snelheid 
van infusie wordt bepaald door de debietregelaar. Met behulp van de indicatorlijnen op het 
beschermend omhulsel, kunt u het verloop van de infusie volgen. Pas als het ballonreservoir 
leeg is, is de infusie van het product voltooid. Indien de ballon volledig leeg is, ziet u 
duidelijk 8 uitsteeksels aan de binnenkant van de ballon. Controleer daarom meermaals of de 
vloeistof verder inloopt. 
 
Wanneer u naar huis gaat met het infusorpompje krijgt u een draagtasje mee, zodat u dit 
steeds overal kan meedragen.  
 

 
Infusieverloop (Baxter®, 2015) 

 
 

Enkele praktische weetjes over de infusor 
 

U kunt met de infusor uw dagdagelijkse activiteiten blijven verrichten. Let er wel op geen 
bruuske bewegingen te maken of zwaar werk te verrichten om het risico op loslating van de 
naald te beperken. Probeer zoveel mogelijk op plaatsen op kamertemperatuur te blijven en 
vermijd extreem hoge/lage temperaturen of direct zonlicht. Zowel de infusor als de PAC 
mogen tijdens de infusie niet in contact komen met water.  
 
Bij het slapengaan, kunt u de infusor naast u in bed leggen of onder uw hoofdkussen. 
Probeer dus steeds te zorgen voor een plaats op dezelfde hoogte als waar u slaapt. 
 
Vliegtuigreizen worden afgeraden tijdens het gebruik van een infusor omwille van de 
mogelijke drukschommelingen.  
 

Wat bij afkoppelen van de infusor? 
 

Op het einde van de infusie zal de (thuis)verpleegkundige uw infusor afkoppelen. Vooraleer 
de naald eruit gaat, wordt met fysiologisch serum de PAC afgesloten. De naald zelf gaat in 
de naaldcontainer. Het pompje moet in twee plastic zakjes omwonden worden en zo 
meegebracht worden naar het ziekenhuis. Dit wordt dan bij het medisch afval gerecycleerd. 
Vergeet ook niet om steeds uw draagtasje mee te brengen bij uw volgende opname. 

 

  



 

Wat moet ik doen als ik een probleem vermoed? 
 

Tijdens uw opname op dagkliniek zal de afdelingsverpleegkundige, sociaal verpleegkundige 
of verpleegkundig coördinator u tonen hoe de infusor werkt.  
Door manipulatie, zwelling t.h.v. de PAC, disconnectie t.h.v. de toedieningslijn,… kunnen 
lekkages optreden. Dit kan zowel langs de insteekplaats van de naald, als via de 
connectiepunten van de toedieningslijn. Controleer daarom op geregelde tijdstippen het 
verband van de PAC en de connectiestukken van de infusor op mogelijke lekkage. 
In geval van lekkage, blijf rustig en blokkeer in eerste instantie de infusie van het 
chemotherapeuticum. Spoel de besmette huid onmiddellijk overvloedig met water. Neem 
daarna zo snel mogelijk contact op met het ziekenhuis. 
 

         
Open               Toe 

 
Contactmogelijkheden 
 

Bij onduidelijkheden, twijfel of problemen is het noodzakelijk advies in te winnen en contact 
op te nemen met het ziekenhuis. 
 
Dagkliniek C6 tijdens weekdagen (7u30- 18u)    Telefoon: 053/72 45 51 
Verpleegeenheid oncologie T6      Telefoon: 053/72 46 62 
Coördinator digestieve oncologie     Telefoon: 053/72 70 65 
Sociaal verpleegkundige digestieve oncologie   Telefoon: 053/72 47 02 
Spoedgevallen (24u/24u)      Telefoon: 053/72 42 48 
 

 


