
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

POLI-APOTHEEK FRANCISCUS GASTHUIS 

PATIËNTEN MET NIERSCHADE OF NIERFALEN 
 

 
 

 
 
 



Wat kan de Poli-Apotheek voor u betekenen? 
De Poli-Apotheek is gespecialiseerd in de zorg voor patiënten 
met nierproblemen. Wij verzorgen de medicatie voor patiënten 
met nierfalen, hemodialyse- en peritoneaal dialyse (PD)-
patiënten, maar ook voor patiënten die een niertransplantatie 
hebben gehad. Naast levering aan de balie of de dialysestoel, 
bezorgt de Poli-Apotheek eventueel ook de geneesmiddelen bij 
u thuis. De medewerkers van de Poli-Apotheek kunnen ook de 
medicatie voor u klaarzetten in het kluisjessysteem op locatie 

Gasthuis. U krijgt dan een code (per sms of e-mail) waarmee u 
tussen 6.00 uur ’s ochtends en 21.00 uur ’s avonds de 
medicatie uit het kluisje kunt halen. U hoeft dan niet in de 
apotheek te wachten. 
 
Per 1 januari 2022 gaat de levering van darbepoëtine (Aranesp 
®) via de Poli-Apotheek, locatie Gasthuis. Graag leveren wij 
naast de Aranesp ook al uw andere medicatie die u via de 
nefroloog krijgt. 
 

Wat zijn de voordelen voor u? 
 Bij de apothekersassistenten en de apothekers is veel kennis 

aanwezig over patiënten met nierproblemen en hun 
medicatie, zodat zij u optimaal kunnen adviseren. 

 De Poli-Apotheek heeft een intensieve samenwerking met de 
nefrologen en verpleegkundig specialisten, vrijwel dagelijks 
overlegt de apotheker met de nefroloog over de behandeling. 
Verder is de apotheker wekelijks aanwezig bij de 
patiëntenbespreking op de afdeling Nefrologie (voor de 
opgenomen patiënten op locatie Franciscus Gasthuis). De 
apotheker doet ook mee aan het multidisciplinair overleg 
voor de hemodialysepatiënten op locatie Franciscus Vlietland. 

 Wij controleren of de geneesmiddelen die u krijgt passen bij 
u en bij uw overige medicijnen. 

 Daarnaast controleren wij altijd of de dosering past bij uw 
nierfunctie. 

 Wij checken ook of de medicijnen die u via een andere arts 
dan de nefroloog heeft gekregen wel bij u passen. Zo nodig 

nemen wij contact met u op of met de nefroloog. 
 Medicijnen die gebruikt worden bij achteruitgang van de 

nierfunctie, heeft de Poli-Apotheek altijd op voorraad, zoals 



sevelameer, calciumcarbonaat (Calci-Chew®), cinacalcet, 
polystyreensulfonzuur (Resonium® of Sorbisterit®), 
lanthaancarbonaat (Fosrenol®), natriumbicarbonaat en de 
multivitamines voor hemodialyse en PD. 

 Doordat alle zorgverleners verbonden zijn aan Franciscus 
Gasthuis & Vlietland, heeft u één centrale zorginstelling. 

 

Hemodialysepatiënten 
 Als u start met hemodialyse, voeren wij een intakegesprek 

met u om kennis te maken, u informatie te geven en om uw 
vragen te beantwoorden. 

 Wij leveren de vaste medicatie per week in een medicatierol 
(baxter). Daarnaast bestaat soms de mogelijkheid om de 
medicijnen in doosjes te krijgen, als u zelfstandig goed de 
medicijnen kunt beheren. 

 Medicatie die u alleen zo nodig gebruikt, kunt u bij ons of de 
verpleging aanvragen, telefonisch of per mail. De medicatie 
wordt dan de volgende dialyse bij u geleverd. 

 Wij brengen de medicatie bij u aan de dialysestoel. In 

sommige gevallen wordt de medicatie thuis bezorgd. 
 U heeft geen recepten nodig; wij brengen nieuwe medicijnen 

dezelfde dag (bij spoed) of de volgende dialysedag bij u. 
 Bij opname in en ontslag uit ons ziekenhuis controleren wij of 

alle geneesmiddelen kloppen en goed in de computer staan.  
Bij ontslag zorgen we voor een goede overgang naar huis, 
indien nodig leveren we de medicijnen bij u aan het 
ziekenhuisbed (alleen locatie Franciscus Gasthuis). 

 Jaarlijks krijgen patiënten die daarvoor in aanmerking komen 

een medicatiereview. De gespecialiseerde apothekers en 
apothekersassistenten kijken dan naar de medicatie, spreken 
met u en overleggen met de nefroloog/verpleegkundig 
specialist of er aanpassingen nodig zijn. 

 

PD-patiënten 
Als u besloten heeft gebruik te maken van peritoneaal dialyse 
(PD, buikspoeling) als dialysemethode, betekent dit dat u 
minder vaak naar het ziekenhuis hoeft. U krijgt recepten van de 

nefroloog. Deze kunt u bij de Poli-Apotheek op locatie 
Franciscus Gasthuis inleveren of daar naar toe laten verzenden. 
Wij zorgen er dan voor dat u de medicijnen meekrijgt of dat ze 



bij u bezorgd worden. U kunt ook gebruik maken van de 
medicatierol (baxter), deze krijgt u dan elke twee weken. Het is 
belangrijk dat we op de hoogte zijn van welke medicijnen u nog 
meer gebruikt, zodat we kunnen controleren of u alle 
medicijnen veilig samen kunt gebruiken. 
 

Post-transplantatiepatiënten 
Tot een jaar na de transplantatie blijft u onder controle in een 
universitair medisch centrum, meestal het Erasmus MC. Ook in 

deze periode kunnen wij uw medicatie leveren, als u dat graag 
wilt. U heeft dan wel losse recepten nodig van de nefroloog uit 
het universitair medisch centrum. 
 
Na een jaar kunt u meestal weer terug naar de nefroloog in het 
Franciscus Gasthuis & Vlietland. U krijgt dan recepten van de 
nefroloog. Deze kunt u als u dat wenst bij de Poli-Apotheek op 
locatie Franciscus Gasthuis inleveren of daar naartoe laten 
verzenden. Wij zorgen ervoor dat u de medicijnen meekrijgt of 
laten deze bij u bezorgen. Het is hierbij belangrijk dat we weten 

welke medicijnen u nog meer gebruikt, zodat we kunnen 
controleren of u alle medicijnen veilig samen kunt gebruiken. 
 

Bereikbaarheid 
De Poli-Apotheek is voor nierpatiënten bereikbaar via 
telefoonnummer 010 – 461 6959, faxnummer 010 – 4617061 
en e-mailadres papodialyse@franciscus.nl. 
 

Vragen 
Wij willen u zo goed mogelijk helpen. Wanneer u vragen heeft, 
dan kunt u die altijd aan ons stellen. Bij problemen met uw 
medicijnen zoeken wij graag samen met u naar een oplossing. 
U mag ons altijd aanspreken als wij op de Dialyseafdeling 
rondlopen of u kunt bij ons langskomen, ons bellen of mailen. 
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