
Bezoekadres
Zaans Medisch Centrum
Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Kijk voor praktische informatie en bereikbaarheid  
op www.zaansmedischcentrum.nl

De klinische apotheek van het Zaans Medisch 
Centrum verzorgt niet alleen de medicatie voor 
iedereen die in het ziekenhuis is opgenomen,  
maar ook voor de verpleeghuizen in de regio. 
Ziekenhuisapotheker Janine van der Schaar:  
“We verstrekken de medicatie voor 850 verpleeg- 
huisbewoners en zien ook toe op de kwaliteit  
van het medicatieproces. Bij de beoordeling van 
de recepten die we toegestuurd krijgen, houden  
we bijvoorbeeld rekening met de medicatie die 
bewoners al hebben.” 

Omdat veel bewoners al op leeftijd zijn, zorgt de 
klinische apotheek voor een slimme manier van 
verpakken: “We maken gebruik van medicatierollen. 
Alle medicijnen die bewoners op hetzelfde moment 
innemen, zitten samen in een zakje. Dat is wel zo 
gemakkelijk.”

Uniek voorschrijfsysteem
Volgens Van der Schaar loopt de samenwerking 
tussen het Zaans Medisch Centrum en de verpleeg- 
huizen op rolletjes. “We werken allemaal met  
hetzelfde voorschrijfsysteem. Dat is uniek. En het 
biedt vele voordelen. In een situatie met gescheiden 
systemen kunnen nog wel eens overtypfouten 
voorkomen. Doordat wij met één systeem werken,  
is dat bij ons niet aan de orde.”

Wie met spoed van het verpleeghuis naar het  
ziekenhuis moet, hoeft zich niet druk te maken over 
de medicatie: “Bij opname zien we hier direct in  
het systeem welke medicatie de patiënt in het 
verpleeghuis gebruikte. En dat geldt ook andersom. 

In het Zaans Medisch Centrum doen we  
bijvoorbeeld knie- en heupoperaties. Mensen gaan 
daarna vaak door naar Recura voor revalidatie.  
De verpleegkundigen in dit revalidatiecentrum zien 
meteen welke ontslagmedicatie de specialist heeft  
voorgeschreven. Ook is direct zichtbaar wanneer  
de medicatie voor het laatst is gegeven.”

Jaarlijkse medicatiebeoordeling
De ziekenhuisapothekers van het Zaans Medisch 
Centrum en de specialisten ouderengeneeskunde 
van de verpleeghuizen hechten grote waarde aan 
een hoge kwaliteit in de medicatieverstrekking: 
“Daarom doen we voor elke cliënt ieder jaar een 
medicatiebeoordeling. Tijdens zo’n beoordeling 
kijken we samen met de specialist naar het  
medicijngebruik. Is het medicijn nog nodig? Ervaart 
de cliënt bijwerkingen? Is de dosering goed? Wat 
kunnen we doen voor een bewoner die moeite heeft 
met slikken? Kunnen we de pillen dan bijvoorbeeld 
vermalen, zodat hij deze met appelmoes kan 
innemen? Dat soort vragen komen allemaal voorbij. 
En dat doen we dus 850 keer per jaar.”

Van der Schaar is trots op hoe de farmaceutische 
samenwerking met de verpleeghuizen verloopt. 
“Samen leveren we zo een mooie bijdrage aan  
de ouderenzorg. En dat wordt in tijden met een 
groeiend aantal ouderen steeds belangrijker.” 

Wat de klinische apotheek nog meer doet
Met 4 ziekenhuisapothekers, 7 kwaliteitsmedewerkers  
en maar liefst 35 apothekersassistenten op bijna alle 
verpleegafdelingen staat de klinische apotheek voor een 
hoge medicatiekwaliteit en -veiligheid in het ziekenhuis.
Met het recept van je huisarts bij de klinische apotheek 
aankloppen? Dat kan niet, aldus Van der Schaar. “We doen 
weliswaar veel van wat de apotheek in stad en dorp doet, 
maar wij doen dat alleen voor patiënten die zich in ons 
ziekenhuis bevinden of die speciale medicatie mee naar  
huis moeten nemen. We bereiden bijvoorbeeld zelf de 
oncologische medicatie en maken medicatiecassettes voor 
het toedienen van antibioticum thuis.” 

‘Eén gezamenlijk voorschrijf-
systeem voorkomt fouten’

Ziekenhuisapotheker Janine van der Schaar: “We leveren  
niet alleen de medicatie voor 850 verpleeghuisbewoners, maar zien 

ook toe op de kwaliteit van het medicatieproces.”

Samenwerking ziekenhuis en  
verpleeghuis bij medicatie


