Afdeling

Ziekenhuisapotheek JBZ
De ziekenhuisapotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zorgt voor uw medicijnen als u bent
opgenomen in het ziekenhuis.
In de ziekenhuisapotheek bereiden we medicijnen en doen we laboratoriumonderzoek. Als u weer naar huis gaat, controleren wij
opnieuw uw medicijnen. Zo nodig kunt u uw medicijnen voor thuis ophalen bij de Jeroen Bosch Ziekenhuis (poliklinische apotheek)
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/jeroen-bosch-apotheek-poliklinische-apotheek). U kunt dan de afgesproken
behandeling starten of voortzetten. Bij de afleverende apotheek kunt u om een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) vragen.
Ook tijdens uw opname is het belangrijk dat u goed en veilig uw medicatie krijgt. Bekijk de volgende video's om te zien wat een
apotheker doet en hoe uw medicatie wordt klaargemaakt:
Worden mijn medicijnen in het ziekenhuis op maat klaargemaakt
(https://www.youtube.com/watch?v=VT2XQPYCVik&amp%3Bfeature=youtu.be)
Hoe houd ik overzicht op mijn medicijngebruik na ontslag uit het ziekenhuis.
(https://www.youtube.com/watch?v=smPAh_1JMtM&amp%3Bfeature=youtu.be)
Wie bewaakt mijn medicijngebruik tijdens mijn opname? (https://youtu.be/DednDHhUCnc)
Wat doet de apotheker van het ziekenhuis voor mij als patiënt? (https://youtu.be/2Jkt4tztSnU)

(073) 553 59 00
Patiënten: (073) 553 59 99
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur
Stuur een e-mail (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/contact-ziekenhuisapotheek)

Meer informatie
Onderdelen van de ziekenhuisapotheek

Klinische dienstverlening
Werkzaamheden
De afdeling Klinische dienstverlening draagt zorg voor:
Geneesmiddelen komen op tijd en in de juiste dosering bij de juiste patiënt. Dit gebeurt met behulp van het elektronische
voorschrijfsysteem.
Apothekersassistenten bespreken en controleren bij opname en ontslag alle medicijngegevens. Bij opname gebeurt dit op het
Centraal Apotheek Punt (CAP) (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/centraal-apotheek-punt-cap) in de poliklinische
apotheek (Jeroen Bosch Apotheek)
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/jeroen-bosch-apotheek-poliklinische-apotheek) of telefonisch.

Contactgegevens
Telefoonnummer: (073) 553 6195
Email: satellietc@jbz.nl

Contactpersonen
Samira Fellah (teamhoofd) – s.fellah@jbz.nl
Audrey Blenke (ziekenhuisapotheker) – a.blenke@jbz.nl

Logistiek & Inkoop
Werkzaamheden
De afdeling Logistiek en Inkoop bij de ziekenhuisapotheek draagt zorg voor:
De inkoop van medicijnen
Het bevoorraden van de afdelingen binnen het ziekenhuis (en de buitenlocaties)
Het controleren van vervaldata van de medicatie

Contactgegevens magazijn
Telefoonnummer: (073) 553 5923
Email: apotheekmagazijn@jbz.nl

Contactpersonen
Steven Jansen (inkoper en teamhoofd) – st.jansen@jbz.nl
Cecile Bekkers (ziekenhuisapotheker) – c.bekkers@jbz.nl

Farmaceutische bereidingen
Werkzaamheden
Het onderdeel Farmaceutische bereidingen, draagt zorg voor:
Voor Toediening Gereed maken (VTGM) van medicijnen: medicijnen worden zo bereid dat er weinig kans is op besmetting
door micro-organismen.
VTGM van Totale Parenterale Voeding (TPV): Veilige bereiding van voedingsstoffen die direct intraveneus (via infuus)
toegediend kunnen worden.

Contactgegevens
Telefoonnummer: (073) 553 5912
Email: zanobfb@jbz.nl

Contactpersonen
Lianne van Breemen (teamhoofd) - li.v.breemen@jbz.nl
Rianda van der Stelt (ziekenhuisapotheker) – r.v.d.stelt@jbz.nl

Farmaceutisch laboratorium
Werkzaamheden
Het farmaceutisch laboratorium zorgt voor:
Farmaceutische analyse: verpakkingsmaterialen en hulpmiddelen inkeuren.
Bepalingen van de concentratie medicijnen in het bloed (Therapeutic Drug Monitoring).
Toxicologisch onderzoek: screening van vergiftigingen in bloed door medicijnen, drugs, alcoholen of andere vergiften in het
bloed.
Farmacogenetisch onderzoek: screening op genen (variaties in het DNA) die zorgen voor een andere stofwisseling van
medicijnen.
De ziekenhuisapotheker informeert en adviseert de aanvrager over de uitslagen van bovengenoemde bepalingen.
Voor informatie over bepalingen zie de eLabgids (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/jbz-lab-app-en-website-elabgids).

Contactgegevens
Het Farmaceutische laboratorium is ondergebracht bij het laboratorium Klinische chemie en hematologie
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/laboratorium-klinische-chemie-en-hematologie-kch).

Contactpersoon
Annemieke Vermeulen Windsant (ziekenhuisapotheker) - a.vermeulenwindsant@jbz.nl (ook voor vragen over STIP).

Ondersteunende diensten
Contactgegevens

Secretariaat
De ondersteunende diensten van de Apotheek zijn bereikbaar via het secretariaat.
Telefoonnummer: (073) 553 59 00
Email: secretariaatapotheek@jbz.nl
De onderdelen Farmaceutische administratie en Kwaliteitszorg, zijn te bereiken via eigen contactgegevens:

Farmaceutische administratie
Telefoonnummer: (073) 553 59 55
Email: farmaceutischeadministratie@jbz.nl

Kwaliteitszorg
De afdeling Kwaliteitszorg is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeheersing (quality assurance: QA) in de apotheken van het JBZ (’s
Hertogenbosch, Vught) en in de ziekenhuisapotheek Bernhoven (Uden).
Contactpersoon: f.gerkens@jbz.nl
Telefoonnummer: (073) 553 59 59
Email: apotheek-kwaliteit@jbz.nl

Transport
Telefoonnummer: 073 - 658 59 92

Praktische tips
MijnJBZ
Via de beveiligde website MijnJBZ (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz) kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens
inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen
Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming
geven (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen
Apotheek (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/apotheek)
Ziekenhuisapotheek Bernhoven (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/ziekenhuisapotheek-bernhoven)

Meer informatie
Expertisegroep Klinische Farmacologie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/expertisegroep-klinische-farmacologie)
De expertisegroep Klinische Farmacologie houdt zich bezig met het medicijngebruik van patiënten die worden behandeld in het Jeroen
Bosch Ziekenhuis.
Visie op de specialistische Farmaceutische Zorg 2025
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/visie-op-de-specialistische-farmaceutische-zorg-2025)
Onze zorg rondom medicijnen draagt bij aan jouw gezondheidswelzijn.
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