Formulier recept Somatuline® autosolution®/ Xermelo®.
Verzoek tot medisch handelen voor Somatuline® autosolution®.
S.v.p. ingevuld formulier faxen naar 035 - 54 24 086 of scannen & mailen naar somacare@eurocept.nl.
Het origineel dient u in te sturen naar Eurocept Homecare, Antwoordnummer 7136 - 3990 TC - Houten.
Patiëntgegevens

Apotheek en huisarts informatie

Aanhef:

Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

Postcode/Woonplaats:

Postcode/Woonplaats:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:

Fax:

Zorgverzekeraar:

Datum levering:

Polisnummer:

Naam huisarts:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

BSN-nummer:

Somatuline® autosolution®/ Xermelo® wordt besteld bij Eurocept Homecare. De Eurocept Homecare verpleegkundige zal met toestemming van de patiënt de Somatuline ® autosolution®
toedienen bij de patiënt op afgesproken locatie (thuis of elders).

Recept
Instelling:

Uitvoeringsverzoek medisch handelen en logistieke service

AGB-code instelling:
Naam specialist:
AGB code specialist:
Telefoonummer:

Sein:

E-mail:

Somatuline® autosolution®

Datum:

Injectieservice voor deze patiënt te verzorgen*

Aanpassen dosis / frequentie per datum:

R/

R/
S/

Hierbij vraag ik, na overleg met en akkoord van de patiënt,
Somacare® het volgende te doen voor toediening bij de patiënt
thuis. Voor de levering/bezorging van de medicatie neemt
Eurocept Homecare contact op met de patiënt.

Somatuline® autosolution®
d.t.d. 1
120 mg
90 mg
elke
weken. itera:

Injectie-instructie voor deze patiënt te verzorgen**
60 mg

Xermelo® 250 mg filmomhulde tablet
d.t.d. 90

Somatuline® autosolution® e/o Xermelo®
Medicatie levering ***

3x d.d. 1 tablet d.c.
Anders, n.l.:

Naam patiënt:

Toestemming specialist:

Geboortedatum:

Datum:

Handtekening specialist:

Handtekening:

Volgende keer Somacare en Recept digitaal aanmelden?
In het vervolg wens ik gebruik te maken van het online aanmelden van patiënten voor Somacare. Ga voor informatie en
aanmelden naar www.somacare-online.nl
Op de achterzijde van dit formulier is een verklaring inzake de verwerking van persoonsgegevens opgenomen. Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart aanvrager/behandelend arts kennis te
hebben genomen van voorgenoemde verklaring en toestemming te geven voor de verstrekking van de bedoelde gegevens door Eurocept Homecare aan Ipsen Farmaceutica B.V. en voor de in de verklaring
bedoelde verwerking van deze gegevens door Ipsen Farmaceutica B.V. voor het in de verklaring omschreven doel.

Aanvullende informatie
Contactpersoon binnen de instelling

Naam:

(indien hiertoe aangewezen)

Telefoonnummer:
Email:

Somacare® is een samenwerkingsverband tussen Ipsen Farmaceutica B.V. en Eurocept Homecare
Eurocept Homecare, Antwoordnummer 7136 - 3990 TC - Houten
Tel: 035-52 88 375 • Fax: 035-54 24 086 • Email: somacare@eurocept-homecare.nl

Uitvoeringsverzoek tot medisch handelen
Verpleegkundige handelt volgens verpleegkundig protocol met betrekking tot het diep subcutaan toedienen van de
injectie van Somatuline® autosolution® in de thuissituatie door Eurocept Homecare. Dit protocol is opvraagbaar bij
Eurocept Homecare.

Nadere gegevens
Medicatie:
Somatuline® autosolution®
Xermelo®
Mogelijke complicaties of bijwerkingen:
Zie SPC tekst Somatuline® autosolution® respectievelijk Xermelo®
Indien complicaties of bijwerkingen optreden:
Neem zo spoedig mogelijk contact op met de behandelend arts

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dat betekent dat
dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt
niet meer. Eurocept Homecare heeft in het kader van de AVG een privacy statement voor zorgverleners en één
voor patiënten.
Deze privacy statements kunt u terugvinden op de homepage van PlazaConnect (www.plazaconnect.nl).
De patiënt is door mij geïnformeerd over de behandeling en het verwerken van diens persoonsgegevens
en heeft hiervoor mondeling toestemming gegeven.

* Injectieservice
Bij injectieservice zal een verpleegkundige van Somacare de injecties van Somatuline® autosolution® toedienen met de
frequentie zoals die door de specialist op het recept is aangegeven.

** Injectie-instructie
Bij injectie-instructie zal een verpleegkundige van Somacare degene die de injecties gaat toedienen, de injectieprocedure
uitleggen c.q. trainen. Dit kan de patiënt zelf zijn of bijvoorbeeld een partner of verzorger.

Procedure
1. eerste injectie wordt uitgevoerd door Somacare verpleegkundige ter demonstratie
2. tweede injectie wordt door degene die in het vervolg gaat injecteren, uitgevoerd onder toeziend oog van de Somacare
verpleegkundige
3. derde injectie wordt door degene die in het vervolg gaat injecteren, uitgevoerd onder toeziend oog van de Somacare
verpleegkundige
4. volgende injecties worden voortaan zelfstandig door de injecteur uitgevoerd
5. telefonische follow up door Somacare verpleegkundige 6 maanden na de derde injectie

- Thuisbezorging: de medicatie zal in overleg met de patiënt in een bepaald tijdsblok thuis bezorgd worden.
- Stadsapotheek: bij levering aan stadsapotheek zal de patiënt de medicatie zelf ophalen of de Somacare verpleegkundige
haalt de medicatie op bij uitvoeringsverzoek injectieservice of injectie-instructie.
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***Alleen medicatie levering

