Lonquex
In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over het
medicijn Lonquex. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op
deze informatie worden door uw behandelend arts aan u verteld.
Uw arts heeft u Lonquex® (lipegfilgastrim)
voorgeschreven. Lonquex is een medicijn
dat wordt toegediend door middel van een
injectie. Deze injectie wordt toegediend
door een verpleegkundige van een
thuiszorgorganisatie.
Het medicijn wordt geleverd door de
apotheek van het Maasstad Ziekenhuis. Zij
melden u ook aan bij de thuiszorgorganisatie om de injectie toe te dienen.
U krijgt de medicatie mee naar huis van de
oncologieverpleegkundige van
Spijkenisse Medisch Centrum op de dag
dat u uw chemotherapie krijgt toegediend.
Toediening Lonquex
De injectie dient 24 - 36 uur na uw
chemotherapie toegediend te worden. De
verpleegkundige van de thuiszorgorganisatie belt u op de dag dat u de
chemotherapie heeft gekregen om een
afspraak te maken voor de toediening van
de injectie.

koelkast bewaren. Voor een comfortabele
injectie is het belangrijk dat de vooraf
gevulde 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
oncologieverpleegkundige.
Heeft u nog vragen over dit medicijn?
Als u vragen hebt over Lonquex, dan kunt
u op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur
contact opnemen met Maasstad Apotheek
op het telefoonnummer 010 - 291 29 29.

Thuis bewaren van Lonquex
Lonquex wordt in de apotheek in de
koelkast bewaard (2-8 graden Celsius).
Vanaf het moment van ontvangst van de
Lonquex op de afdeling waar u de
chemotherapie krijgt, mag u dit buiten de
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Tot slot
Inzien medische gegevens
Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw
medisch dossier inzien. U kunt ook
inloggen via onze website
www.spijkenissemc.nl.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed
door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag
vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het
ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie
vindt u op www.dezorgnota.nl
Neemt u voor vragen, meer informatie of
het afmelden van een afspraak contact op
met afdeling Oncologie via 0181-65 81 60.
Raadpleeg onze website voor de actuele
tijden.
Buiten kantooruren kunt u contact
opnemen via het algemene
telefoonnummer 0181-65 88 88.
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