Dialyse en medicatie
bij de Rijnstate
Poli-apotheek
Als u hoort dat u moet gaan dialyseren, verandert er veel in uw leven. Zo is
het in de meeste gevallen noodzakelijk om verschillende medicijnen te gaan
gebruiken. Om uw medicatiegebruik zo gemakkelijk mogelijk te maken, kunt u
hiervoor terecht bij de Poli-apotheek van Rijnstate Arnhem.
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De meeste dialysepatiënten hebben verschillende medicijnen nodig. Om
het gebruik hiervan zo gemakkelijk mogelijk te maken, kunt u voortaan uw
medicijnen bij de Poli-apotheek van Rijnstate Arnhem halen. De Poli-apotheek
wordt dan uw vaste apotheek. Voordelen hiervan zijn onder andere dat
een medewerker van de apotheek uw medicatie tijdens de dialyse naar u
toebrengt. U hoeft dus niet op een ander moment naar de apotheek te komen.
Ook werken uw dialyse-arts en de Poli-apotheek nauw samen. Eventuele
vragen over een recept kunnen daarom snel worden opgelost. Hierdoor kunt u
uw medicatie veilig gebruiken. De nauwe samenwerking met de dialyseartsen
heeft ook als voordeel dat het assortiment van de Poli-apotheek is aangepast
aan de medicijnen die op de Dialyseafdeling worden voorgeschreven.

Intakegesprek
Als u zich als vaste patiënt bij de Poli-apotheek wilt inschrijven, dan maken
we een afspraak met u voor een intakegesprek met de apotheker of
apothekersassistente. Neemt u voor deze afspraak alle medicatie mee die u
voor uzelf in huis heeft (inclusief zelfzorgartikelen die u bijvoorbeeld bij de
drogist heeft gekocht). In overleg met u en uw dialysearts wordt een overzicht
gemaakt van alle medicatie die u gebruikt. Ook gaan we na hoeveel medicatie
u nog in huis heeft, zodat u nooit te veel medicijnen van ons ontvangt. Van de
Poli-apotheek ontvangt u een medicatieoverzicht en een innameschema.
De dialyse-arts zorgt vervolgens voor recepten. Aan de hand daarvan
verstrekken wij u iedere vier weken de medicijnen die u altijd nodig heeft (voor
chronisch gebruik). Ook is het mogelijk om uw medicatie 2-wekelijks in een
medicatierol van ons te ontvangen. Voor uw gemak komt de assistente van
de Poli-apotheek de medicatie brengen op het moment dat u op de afdeling
gedialyseerd wordt. Mocht u alleen ’s nachts gedialyseerd worden, dan zorgen
wij ervoor dat de medicatie voor u klaarligt op de Dialyseafdeling.
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Recepten
U hoeft voor de medicatie die u altijd nodig heeft (chronisch gebruik) geen
recepten meer bij de dialyse-arts aan te vragen. Hiervoor wordt gezorgd!

Medicatiewijzigingen
Mochten er tussentijds wijzigingen in uw medicijnen plaatsvinden, dan geeft
uw dialyse-arts deze aan de Poli-apotheek door. Zo blijft de apotheek op de
hoogte van uw medicatiegebruik en krijgt u altijd de juiste medicatie van ons.
Als u nieuwe medicatie krijgt voorgeschreven, krijgt u die tijdens de dialyse.
Indien nodig kunnen wij de medicatie ook bij u thuis bezorgen.

Recept van een andere voorschrijver
Om ervoor te zorgen dat al uw medicatiegebruik zowel bij ons als bij de
dialyse-arts bekend is, is het van belang dat u ervoor zorgt dat de Poli-apotheek
de enige apotheek is die medicatie aan u verstrekt. Mocht uw huisarts of
bijvoorbeeld een andere specialist medicijnen aan u voorschrijven, geeft u dan
dat recept aan ons door. Zodra wij het recept hebben ontvangen, lichten wij
ook uw dialyse-arts hierover in. Omdat uw nieren minder goed werken, bekijkt
deze of het juiste medicijn in de juiste dosering is voorgeschreven. Indien
nodig wordt het recept in overleg met de voorschrijver en/of uw dialyse-arts
aangepast. Mocht de medicatie toch door een andere apotheek (bijvoorbeeld
de dienstapotheek) aan u geleverd worden, dan vragen wij u om dit zo snel
mogelijk aan de Poli-apotheek te laten weten.
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Bezorging
De Poli-apotheek beschikt over een bezorgservice. Indien nodig bezorgen wij
spoedmedicatie, op dagen waarop u niet gedialyseerd wordt, bij u thuis.

Openingstijden
De Rijnstate Poli-apotheek Arnhem is geopend van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur. De ingang vindt u naast de hoofdingang van
Rijnstate Arnhem (Wagnerlaan 55). Buiten deze openingstijden kunt u voor
geneesmiddelen die u met spoed nodig heeft naar een van de onderstaande
dienstapotheken.

Bereikbaarheid
Rijnstate Poli-apotheek Arnhem
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem
Tel: 088 - 005 8222
Fax: 088 - 005 8223
poli-apotheekarnhem@rijnstate.nl
Dienstapotheken Arnhem en Zevenaar
Locatie Arnhem-Noord (Rijnstate Arnhem)
Wagnerlaan 55 (volg de borden Spoedeisende Hulp)
6815 AD Arnhem
Tel: 026 – 202 08 00
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 8.00 uur.
Op zaterdag, zondag en nationale feestdagen 24 uur per dag.
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Locatie Arnhem-Zuid (Zorgcentrum Eldenstaete)
Mr. D.U. Stikkerstraat 122
6842 CW Arnhem
Tel: 026- 3214882
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 23.00 uur.
Op zaterdag, zondag en nationale feestdagen van 8.30 tot 23.00 uur.
Locatie Zevenaar (Rijnstate Zevenaar)
Hunneveldweg 14B
6903 ZN Zevenaar
Tel: 0316- 200 036
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 23.00 uur.
Op zaterdag, zondag en nationale feestdagen van 8.30 tot 23.00 uur.
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Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

