Afdeling

Jeroen Bosch Apotheek (poliklinische
apotheek)
De Jeroen Bosch Apotheek vindt u in de centrale hal van het ziekenhuis en is 24 uur per dag, 7
dagen in de week geopend.
U kunt bij de Jeroen Bosch Apotheek terecht voor bijvoorbeeld:
advies over uw medicijnen;
het afhalen van uw medicijnen;
het controleren van uw medicijnen, als u wordt opgenomen.
Voor sommige medicijnen geldt dat u deze alléén bij de apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis kunt ophalen. Het gaat om heel
dure medicijnen (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/verspilling-van-medicijnen-voorkomen) waar het ziekenhuis een bepaald
budget voor heeft gereserveerd. We noemen dit ‘ziekenhuisverplaatste zorg’.

HKZ-keurmerk
De Jeroen Bosch Apotheek beschikt over het HKZ-keurmerk
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/hkz-keurmerk-jeroen-bosch-apotheek) (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).

Norm en richtlijn
De Jeroen Bosch Apotheek werkt volgens de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Op de website van de KNMP
(https://www.knmp.nl/praktijkvoering/richtlijnen/nederlandse-apotheek-norm-nan) kunt u de richtlijn bekijken.

(073) 553 59 99
24 uur per dag, 7 dagen per week
Stuur een e-mail (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/contact-jeroen-bosch-apotheek)
Fax: (073) 553 59 95

Praktische tips
Een bezoek aan de apotheek
Alle praktische informatie over een bezoek aan de apotheek (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/een-bezoek-aan-de-apotheek) van
het Jeroen Bosch Ziekenhuis op een rij.

Dienstapotheek

De apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is de dienstapotheek
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/dienstapotheek-s-hertogenbosch-en-omstreken) voor inwoners van ’s-Hertogenbosch en
omgeving. Als u in spoedgevallen medicijnen nodig heeft, kunt u daarvoor 24 uur per dag, 7 dagen per week bij de apotheek van het
Jeroen Bosch Ziekenhuis terecht.

Medicijn afhaalservice
Gebruikt u medicijnen waar geen uitleg voor nodig is? Dan kunt u er ook voor kiezen om ze af te halen uit een medicijnkluisje
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/medicijn-afhaalservice).

Informatie over recepten
Voor veel medicijnen heeft u een recept nodig om deze af te mogen halen in een apotheek. Bij de Jeroen Bosch Apotheek geldt een
aantal voorwaarden (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/informatie-over-recepten) voor uw recept.

Betrouwbare informatie over medicijnen en medicijngebruik
Klik hier (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/betrouwbare-informatie-over-medicijnen-en-medicijngebruik) voor een overzicht van
websites met meer informatie over medicijnen en medicijngebruik.

Herhaalrecept? Zo geregeld via MijnJBZ
Het aanvragen van herhaalrecepten kan digitaal. U hoeft dit niet meer telefonisch te doen. U kunt via MijnJBZ
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/herhaalrecept-mijnjbz) uw medicatie bestellen. Elke dag van de week 24 uur per dag. Het
bestellen van herhaalmedicatie geldt alleen voor medicijnen die zijn voorgeschreven door een specialist in het JBZ.

Actueel Medicatie Overzicht (AMO)
Als u een afspraak heeft in het ziekenhuis, vragen wij u een Actueel Medicatie Overzicht mee te nemen. Zo weet uw arts welke
medicijnen u gebruikt, ook medicijnen die uw huisarts heeft voorgeschreven. U kunt dit overzicht opvragen bij uw eigen apotheek. Als
de Jeroen Bosch Apotheek uw vaste apotheek is, dan kunnen wij ook een Actueel Medicatie Overzicht voor u uitprinten.

Gegevens delen
Wilt u dat uw apotheek (en huisarts) uw medische gegevens deelt met andere zorgverleners? Bijvoorbeeld met het JBZ? Dan moet u
hier toestemming voor geven. U regelt deze toestemming via volgjezorg.nl/toestemming (https://www.volgjezorg.nl/toestemming). Uw
apotheek deelt uw gegevens dan via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Op volgjezorg.nl kunt u zien wat er met uw gegevens gebeurt via
het Landelijk Schakelpunt. Bijvoorbeeld wie uw gegevens bekijkt en wanneer.

Bekijk uw zorgverzekering
Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt.
Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kosten-en-zorgverzekering).

MijnJBZ
Via de beveiligde website MijnJBZ (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz) kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens
inzien zoals die in het JBZ bekend zijn. Let op: u ziet in MijnJBZ niet de medicijngegevens van uw apotheek.

Betrokken afdelingen
Apotheek (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/apotheek)

Meer informatie
Tarieven Jeroen Bosch Apotheek 2020 (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/tarieven-jeroen-bosch-apotheek)
Bekijk de tarieven van de Jeroen Bosch Apotheek.
Medicatieveiligheid (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/medicatieveiligheid)
De apotheker draagt zorg voor veilig geneesmiddelgebruik.
Betrouwbare informatie over medicijnen en medicijngebruik
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/betrouwbare-informatie-over-medicijnen-en-medicijngebruik)
Een overzicht van websites met meer informatie over medicijnen en medicijngebruik.
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