Specialistische medicijnen
via de Vallei Apotheek

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Uw medisch specialist heeft u een specialistisch medicijn
voorgeschreven. Dit medicijn kunt u alleen in de Vallei Apotheek
krijgen en niet in een andere apotheek. In deze folder leest u hoe de
levering van deze medicijnen is geregeld en waar u met vragen
terecht kunt.
De meeste medicijnen vergoedt uw zorgverzekering rechtstreeks en kunt u
bij uw vaste apotheek krijgen. Het nu aan u voorgeschreven specialistische
medicijn valt niet onder deze vergoeding, maar valt onder het budget van het
ziekenhuis. De levering van deze specialistische medicijnen gaat daarom via
de apotheek van het ziekenhuis, de Vallei Apotheek.

Aanvragen medicatie
Na een bezoek aan de polikliniek kunt u met uw recept direct langs de Vallei
Apotheek om de medicijnen op te halen. De meeste specialistische
medicijnen zijn op voorraad aanwezig.
Zorg ervoor dat u bij een eerste bezoek aan de Vallei Apotheek een overzicht
van alle door u gebruikte medicijnen bij u heeft. Zo’n overzicht kunt u krijgen
in uw vaste apotheek. Met dit overzicht controleert de medewerker van de
Vallei Apotheek of de voorgeschreven medicijnen gebruikt kunnen worden
samen met uw andere medicijnen.
U kunt bij de Vallei Apotheek medicijnen afhalen en daarnaast bij uw vaste
apotheek blijven. De Vallei Apotheek brengt (als u daar toestemming voor
geeft) uw vaste apotheek op de hoogte van de verstrekte medicijnen. Zo blijft
uw medicatiedossier compleet.
Als u dat wenst kunnen wij ook andere medicijnen meeleveren. Daarvoor
hebben wij wel een recept van uw (huis)arts nodig.

Herhaalrecepten
Als u een recept heeft meegekregen waarop herhalingen staan, wordt in de
apotheek een afspraak met u gemaakt over de vervolglevering.
Als er geen herhaalrecept meer voor u aanwezig is in de apotheek en u hebt
niet voldoende medicijnen tot het volgende polikliniekbezoek of telefonisch
consult neemt u dan minimaal 1 week van tevoren contact op met de
polikliniek voor een recept. voldoende medicijnen tot het volgende
polikliniekbezoek of telefonisch consult neemt u dan minimaal 1 week van
tevoren contact op met de polikliniek voor een recept.
Als u niet in staat bent om de medicatie op te halen bestaat de mogelijkheid
om in overleg de medicatie bij u thuis te laten bezorgen.

Niet gebruikte tabletten of capsules
Heeft u tabletten of capsules over die niet meer gebruikt worden? Lever deze
dan in bij uw vaste apotheek of bij de Vallei Apotheek. Wij zorgen voor een
veilige vernietiging van deze middelen.

Vragen?
Heeft u medisch inhoudelijke vragen over uw behandeling? Neem dan
contact op met de verpleegkundige of de behandelend arts op de polikliniek.
U kunt altijd een gesprek aanvragen met één van de apothekers om uw
medicatie door te spreken. Ook kunt u de apotheker daarbij vragen stellen
over de werking en bijwerkingen van de medicijnen.
De afspraak is te maken via de balie van de apotheek in de centrale hal of
per e-mail: valleiapotheek@zgv.nl
Heeft u vragen over de levering van uw medicijnen of wilt u iets doorgeven
over de levering? Neem dan contact op met de Vallei Apotheek.
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