
 
 

 
 

 
 

 

Medicijnen voor dialysepatienten 

via Apotheek Laurentius Kwartier 

 
Als dialysepatiënt heeft u medicijnen nodig. U heeft als patient vrije apotheek keuze. Om een aantal redenen 
kan het voor u voordelen hebben om te kiezen voor de poliklinische apotheek van het Laurentius Ziekenhuis 
(Apotheek Laurentius Kwartier). Deze kan, net als uw eigen apotheek, uw medicatie leveren. 
Wij bieden u als apotheek de service dat tijdens de dialyse onze medewerkers de medicijnen naar u 
toebrengen. Daardoor hoeft u niet op een ander moment nog naar uw eigen apotheek om de medicijnen op 
te halen. U kunt ook zelf uw medicijnen ophalen bij de poliklinische apotheek van het Laurentius Ziekenhuis. 
 
Uw behandelend arts en de apotheek werken nauw samen. Door deze korte lijn kunnen we snel navragen 
welke medicijnen u nodig heeft en bij onduidelijkheden toelichting vragen. In overleg met uw behandelend 
arts passen we zo nodig het recept aan. Dit zorgt ervoor dat u uw medicijnen veilig kunt gebruiken. 
 
Mogelijkheden 

Samen met u spreken we af hoe vaak en wanneer we de medicijnen voor u klaarmaken. Er zijn twee 
mogelijkheden: 
1. Wij kunnen de medicijnen per week in een medicijnenrol leveren. Als u verschillende medicijnen gebruikt, 

krijgt u per innamemoment uw medicijnen in een zakje (Baxterzakje). Deze zakjes zitten aan elkaar op 
een rol. 
Medicatie die niet in de rol kan (bijvoorbeeld spuiten) leveren we los. 

2. Of we kunnen elke 3 maanden de medicijnen voor u klaarmaken. Deze worden geleverd in doosjes zoals 
u gewend bent. 

De apothekersassistente brengt de medicijnen op een vast moment in de week naar de dialyseafdeling. 
Hierdoor hoeft u niet te wachten bij de apotheek en heeft u uw medicijnen altijd op tijd in huis. 
Medicijnen die u alleen zo nodig gebruikt, kunt u telefonisch of per e-mail bij ons aanvragen. 
 
Intakegesprek  

Als u uw medicijnen bij de Apotheek Laurentius Kwartier wilt ophalen, dan kunt u zich inschrijven als vaste 
patient bij de apotheek. De apotheker of apothekersassistente heeft daarna een intakegesprek met u. We 
vragen u alle medicijnen die u thuis gebruikt mee te nemen naar dit gesprek. Daarbij vragen we u ook de 
zelfzorgmiddelen, die u ergens anders koopt (bijvoorbeeld bij de drogist), mee te nemen. Tijdens het 
gesprek kijken we welke medicijnen u op dat moment gebruikt en hoeveel u hiervan nog in huis heeft. 
De apotheek kan indien gewenst voor een innameschema zorgen. Op uw verzoek zorgen wij ook voor een 
medicijnenoverzicht. 
 
Recepten 

U hoeft voor medicijnen die u altijd nodig heeft (chronisch gebruik) geen recepten meer aan te vragen bij uw 
behandelend arts. 
 
Wijzigingen in uw medicijnen 

Als er iets wijzigt in uw medicijnen, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. U kunt dit 
melden bij uw behandelend arts, de dialyseverpleegkundige of bij Apotheek Laurentius Kwartier. De 
apotheek zorgt dan dat het nieuwe medicijn voor u klaarligt bij de eerstvolgende dialysebehandeling of het 
nieuwe medicijn vanaf de wijziging in uw medicijnenrol zit. Moet u direct met een nieuw medicijn starten, dan 
kunnen wij zorgen dat de spoedmedicijnen bij u thuis worden bezorgd. 
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Recepten van een andere arts 

Het is belangrijk bij alle medicijnen goed te kijken of ze veilig zijn voor u. Omdat uw nieren minder goed 
werken, controleert de apotheek of de juiste dosering is voorgeschreven. Ook kijken we of u alle medicijnen 
veilig samen kunt gebruiken. 
Kiest u voor Apotheek Laurentius Kwartier, dan vragen wij u om al uw medicijnen via ons te bestellen. Op 
deze manier is er altijd een goed overzicht van alle medicijnen die u gebruikt. 
Als de huisarts of een andere arts een geneesmiddel voorschrijft, vraag dan of het recept naar de Apotheek 
Laurentius Kwartier te sturen. 
 
Openingstijden 

Apotheek Laurentius Kwartier is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. U vindt de 
apotheek in de centrale hal van het Laurentius Ziekenhuis (routenummer 0.50). 
 
Vragen of meer informatie? 

Neem gerust contact met Apotheek Laurentius Kwartier op. Wij helpen u graag! 
 
Apotheek Laurentius Kwartier 

Via hoofdingang Laurentius ziekenhuis, route 0.50 
Telefoon: (0475) 38 30 30 
E-mail:  alk@lzr.nl 
Website: www.apotheeklaurentiuskwartier.nl 
 
 
 

Apotheek Laurentius Kwartier verzorgt uw farmaceutische zorg van A tot Z! 

 
 
 
 

Laurentius Ziekenhuis 
Mgr. Driessenstraat 6 
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan) 
6043 CV Roermond 
www.lzr.nl 
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