Informatie voor de voorschrijver

Wat is de ZHAS?
De apothekers in Zuid Holland hebben zich in de Zuid Hollandse Apotheek Service verenigd om een
kwalitatief hoogstaande service en begeleiding te kunnen bieden bij de verstrekking en toediening van
“bijzondere geneesmiddelen”.

De ZHAS richt zich primair op de ondersteuning en/of toediening van complexe medicatie in de
thuissituatie.
Zij maakt hiervoor gebruik van ervaren Big-geregistreerde verpleegkundigen, die ervoor zorgdragen
dat specialistische medicatie bij de patiënt thuis, vanuit de eigen apotheek, wordt toegediend.
De medicatie wordt via het apotheeksysteem van de huisapotheek aangeschreven waardoor het
medicatiedossier en de medicatiebewaking van de patiënt compleet en overzichtelijk blijft.
De verpleegkundige geeft de medicatie en tevens begeleiding aan de patiënt en diens mantelzorgers
betreffende de te gebruiken medicatie. De verpleegkundige werkt nauw samen met de apotheek en is
bekwaam om de medicatie op juiste wijze toe te dienen.
Om welke medicatie gaat het?
Momenteel kunnen we onderstaande medicatie toedienen:
□ Faslodex® □ Neupogen®
□ TNF alfaremmers
□ Aranesp®
□ Zoladex®
□ Neulasta®
□ Methotrexaat
□ Eprex®
□ Lucrin®
□ XGeva®
□ Prolia ®
□ NeoRecormon®
□ Pamorelin®
□ Somatuline® autosolution® □ Sandostatine LAR®
□ Gamunex 10 % Infuus
□ Zoledroninezuur Infuus
Neemt u gerust contact met ons op wanneer er bij u de behoefte bestaat om andere medicatie via de
ZHAS thuis te laten toedienen.
De praktijk:
▪
▪

▪
▪

U meldt uw patiënt middels het aanvraagformulier aan via de fax of digitaal via het
artsendashboard..
U hoeft daarna niets meer te doen! De ZHAS regelt vervolgens alles!
- communicatie met de huisapotheek
- aansturing van de verpleegkundige
- de afspraak met de patiënt
- uitvoeren van de medicatiebewaking en het leveren van de medicatie
- aanvragen van herhaalrecepten indien nodig.
Indien zich, in relatie tot de patiënt, problemen die gerelateerd zijn aan de opdracht van de
ZHAS-verpleegkundige voordoen dan neemt de ZHAS contact met u op.
Wanneer u digitaal de aanvraag heeft gedaan, heeft u inzagerecht in de verpleegkundige
rapportage.

Contact opnemen met ZHAS:
Telefonisch:070-2050251,
Per mail: info@zhas.
Fax: 070-8910611
Website www.zhas.nl

De ZHAS levert een pakket aan zorg, niet alleen het geneesmiddel!
Zuid Hollandse Apotheek Service, Alphons Diepenbrockhof 37c, 2551 KG Den Haag www.zhas.nl

Telefoon: 070-2050251

