Klinische Farmacie

Apotheek TransferSteunPunt (TSP)
Geneesmiddelen tijdens een opname
Wat is het Apotheek TransferSteunPunt?
Het Apotheek TransferSteunPunt (TSP) coördineert de gang van zaken rondom
geneesmiddelen bij opname in, en ontslag uit het ziekenhuis. Dit gebeurt in overleg
met u, uw arts en apotheek.
Bij het TSP werken apothekersassistenten die naast het begeleiden van de opnameen ontslagmedicatie, op verzoek ook voorlichting geven over geneesmiddelen tijdens
de opname.
VieCuri besteedt veel aandacht aan het veilig verstrekken van geneesmiddelen. Een
actueel medicatieoverzicht (AMO) is hierbij een belangrijk hulpmiddel in verband met
de doseringscontrole en de controle op combinaties van medicijnen die u al gebruikt.
Neem daarom altijd uw AMO mee naar uw afspraken. U kunt een AMO ophalen bij
uw apotheek.
Uw medicatiegegevens
Voor een goede behandeling is het van belang te weten welke medicatie u gebruikt.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dit is een
beveiligd netwerk om medische gegevens met elkaar uit te wisselen. Andere
zorgverleners kunnen dan altijd uw actuele medische gegevens opvragen. Ook s
’avonds, in het weekend en in spoedsituaties.
Het delen van medische gegevens kan alleen als u daarvoor toestemming heeft
gegeven en als het nodig is voor uw behandeling.
Het TSP heeft alleen toegang tot uw medicatiegegevens.
Gang van zaken bij een geplande opname in het ziekenhuis
Bij een geplande opname vindt meestal een gesprek plaats op het preoperatief
bureau. Hier krijgt u informatie over uw ingreep. Een apothekersassistente neemt
aan de hand van gegevens uit het LSP of het AMO dat u bij zich heeft, met u door
welke geneesmiddelen u op dat moment gebruikt.
Als er tussen dit gesprek en uw opname nog veranderingen plaatsvinden in uw
medicijnen of het gebruik hiervan, geeft u dit dan telefonisch door aan het TSP.
Wanneer u dan daadwerkelijk wordt opgenomen, weet uw arts welke
geneesmiddelen u al gebruikte in de thuissituatie.
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Gang van zaken bij een spoedopname in het ziekenhuis
Als u met spoed in het ziekenhuis wordt opgenomen, vraagt de arts of
verpleegkundige naar uw medicijngebruik. Binnen 24 uur komt een
apothekersassistenten van het TSP bij u langs om (nogmaals) de geneesmiddelen
met u door te nemen. Als u daarvoor toestemming heeft gegeven bij uw apotheek,
kan het TSP uw medicatiegegevens inzien via het LSP. Dit is belangrijk, omdat u dit
bij een spoedopname misschien niet meer zelf kunt aangeven.
Informatie over geneesmiddelen tijdens opname
Tijdens een opname vinden er vaak wijzigingen plaats in de geneesmiddelen die u
gebruikt.
Naast het begeleiden van de medicatie rondom opname en ontslag, zijn de
medewerkers van het TSP betrokken bij het geven van voorlichting over
geneesmiddelen tijdens de opname.
Als u meer informatie wilt over de geneesmiddelen die u in het ziekenhuis krijgt, kunt
u dit aangeven bij de verpleegkundige.
In het ziekenhuis andere geneesmiddelen dan thuis
De ziekenhuisapotheek werkt met een beperkt assortiment geneesmiddelen. Dit kan
betekenen dat u tijdens uw opname misschien andere geneesmiddelen krijgt dan u
gewend bent. Deze hebben dezelfde werking; de arts is hiervan op de hoogte. Wij
vragen u om geneesmiddelen van thuis niet zonder overleg met de specialist of
verpleegkundige te gebruiken.
Begeleiding van mensen met anti-stollingsmiddelen (zoals sintrom tabletten)
Als u voor de eerste keer geneesmiddelen gaat gebruiken om de stolling van uw
bloed te reguleren, krijgt u bij ontslag uitgebreide informatie hierover van de TSPapothekersassistente. Tevens meldt zij u aan bij Trombosedienst Noord-Limburg
(TNL).
Gang van zaken bij ontslag uit het ziekenhuis
Bij ontslag schrijft de arts een aantal geneesmiddelen voor die u thuis gaat
gebruiken. De TSP-apothekersassistente neemt deze geneesmiddelen, de
zogenaamde ontslagmedicatie, met u door. Hierbij kunt u eventuele vragen of
problemen bespreken. Deze ontslagmedicatie wordt vervolgens naar de poliklinische
apotheek of uw eigen apotheek gestuurd. De apotheek levert de geneesmiddelen af
en maakt voor u een nieuw actueel medicatieoverzicht (AMO).

Vragen
Voor vragen kunt u terecht bij uw behandelend arts of bij
Apotheek Transfersteunpunt (TSP)
van maandag tot en met vrijdag van 08.00-16.30 uur
Locatie Venlo
(077) 320 60 15

Locatie Venray
(0478) 52 26 59

VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venlo
Locatie Venray
Tegelseweg 210
Merseloseweg 130
5912 BL Venlo
5801 CE Venray
(077) 320 55 55  (0478) 52 22 22
internet: www.viecuri.nl
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