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Patiënten service 
programma Lonquex



Uw arts heeft u Lonquex® (lipegfilgastrim) 

voorgeschreven. Lonquex is een medicijn dat 

wordt toegediend doormiddel van een injectie. 

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben 

wij het Patiënten Service Programma opgericht. 

Dit programma heeft als doel om het voor u 

zo gemakkelijk mogelijk te maken tijdens de 

behandeling met Lonquex.

Jadim Medihands B.V. is een externe service die 

namens de Maasstad Apotheek het Patiënten Service 

Programma uitvoert. De verpleegkundigen van Jadim 

Medihands B.V. zijn gespecialiseerd in het toedienen 

van de injecties, het klaarmaken van medicatie en 

het instrueren van patiënten om zichzelf te kunnen 

injecteren.

Levering Lonquex
De Maasstad Apotheek verzorgt de levering van 

Lonquex. Zij nemen voor de eerste kuur telefonisch 

contact met u op om uw medicijnlijst met u door te 

nemen, zodat duidelijk is welke medicijnen u op dat 

moment gebruikt. Vervolgens zetten zij de Lonquex 

voor u klaar op de afdeling waar u de chemokuur 

toegediend krijgt. Een verpleegkundige overhandigt 

u de medicatie.



Toediening Lonquex
U heeft een informatiekaart waarop u het tijdstip 

van ontslag na de chemotherapie behandeling 

heeft genoteerd. De injectie dient 24 - 36 uur 

na chemotherapie toegediend te worden. De 

verpleegkundige van Jadim Medihands belt u op de 

dag dat u de chemotherapie heeft gekregen om met 

u een afspraak te maken voor het toedienen van de 

injectie bij u thuis.

Bewaren Lonquex
Vanaf het moment van ontvangst van de Lonquex op 

de afdeling waar u de chemokuur krijgt, mag u dit 

buiten de koelkast bewaren. Voor een comfortabele 

injectie is het belangrijk dat de voorgevulde spuit op 

kamertemperatuur is op het moment van toedienen.

Bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook Lonquex 

bijwerkingen geven. De meest voorkomende 

bijwerkingen zijn: botpijn, hoofdpijn en griepachtige 

verschijnselen. Deze klachten kunnen direct 

optreden, maar ook pas na een aantal dagen. U kunt 

hiertegen 2 tabletten paracetamol 500 mg innemen 

(maximaal 8 tabletten per 24 uur). Voor uitgebreide 

informatie of vragen, raadpleeg uw behandelend arts 

en/of verpleegkundigen.
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Heeft u nog vragen?
Als u vragen hebt over het middel Lonquex, dan 

kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur 

contact opnemen met de Maasstad Apotheek via 

(010) 291 29 29.

Als u vragen heeft over de prikservice kunt u op 

werkdagen tussen 09.30 en 18.00 uur contact 

opnemen met Jadim Medihands B.V. via (030) 25 67 

880.

Buiten kantoortijden en in het weekend wordt u 

bij dringende vragen automatisch doorgeschakeld 

naar de spoedlijn.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

05176-N
L, 17 juli 2018


