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Levering
aan huis
Hulp bij
injectie
Professionele
begeleiding

Wat is Somacare®?
Hoe werkt deze thuiszorgen injectieservice?

®

Hoe werkt de Somacare
thuiszorgservice?

Somacare thuiszorgservice is er speciaal voor u, omdat
u medicatie voorgeschreven heeft gekregen die via een
injectie moet worden toegediend. Uw behandelend specialist
heeft u hiervoor aangemeld. Informatie over Somacare
thuiszorgservice kunt u in deze brochure lezen.

In samenwerking met
Eurocept Homecare en Sanatheek
De coördinatie van Somacare thuiszorgservice
wordt verzorgd door Eurocept Homecare.
Sanatheek is een apotheek die overal in Nederland
medicatie kan leveren bij de patiënt thuis. Zij zorgen
ervoor dat uw medicatie ook bekend is bij uw eigen
apotheek. Uw medicatiedossier is dus altijd up-to-date.

U kunt kiezen voor één of meerdere
mogelijkheden die de thuiszorgservice biedt:
A

B

C

Levering
van medicatie

Injectieservice

Injectieinstructie

U kunt uw medicatie
laten afleveren:
• bij u thuis
• op een andere gewenste
locatie in Nederland
(zoals op uw werk)
• bij uw eigen apotheek.

Uw behandelteam zal
u voor deze service
moeten aanmelden.
Een verpleegkundige
komt bij u langs op
een afgesproken tijd
en plaats.

De verpleegkundige
leert u of iemand in uw
nabije omgeving om zelf
te injecteren.
U krijgt een uitgebreide
instructie en een
demonstratie over de
toediening van de
injecties.
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A

Levering van medicatie
Zodra uw specialist u heeft aangemeld bij Somacare, wordt er binnen 2
werkdagen met u afgesproken waar u uw medicatie wilt ontvangen.

Thuis of andere locatie

Bij uw apotheek

Er wordt met u een afspraak gemaakt
voor de levering op de door u
gewenste plek in Nederland: thuis
of (bijvoorbeeld) op uw werk.

Als u gebruik maakt van onze injectieservice (zie p. 6) of injectie-instructie
(zie p. 8) dan wordt er samen met u
afgesproken wie de medicatie ophaalt
bij de apotheek. Dit kan ook door de
verpleegkundige gedaan worden, op de
dag dat de injectie wordt toegediend.

In dit gesprek krijgt u ook alle uitleg
over:
• het gebruik van uw medicatie
• het diep subcutaan* injecteren
• mogelijke bijwerkingen
• hoe de medicatie te bewaren
• (herhalings)recepten

Als u geen gebruik maakt van onze
injectieservice of injectie-instructie, dan
haalt u zelf uw medicatie op.
Uw medicatie moet koel bewaard
worden. Check altijd bij de apotheek
of, en hoelang, uw medicatie buiten
de koeling is geweest. Zie voor het
bewaardadvies de bijsluitertekst in de
verpakking van uw medicijn.

Uw medicatie moet koel bewaard
worden. Dus zorg ervoor dat op de
plaats waar u de medicatie ontvangt
een werkzame koelkast is.
* Onderhuids
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Hoe werkt de levering precies?

2˚C - 8˚C

Het transport

De levering

Om ervoor te zorgen dat uw
medicatie altijd op de juiste
manier bewaard is geweest
voordat het bij u aankomt,
zal het transport gekoeld
plaatsvinden.

a) De eerste levering
Binnen twee werkdagen na aanmelding
bij Somacare thuiszorgservice wordt
er contact met u opgenomen om de
bezorgtijd en -plaats af te stemmen.
Zorg ervoor dat u uw medicatie kunt
koelen (2-8oC, dus in de koelkast).
b) De vervolgleveringen
Eurocept Homecare neemt ongeveer
10 dagen voordat u uw injectie moet
krijgen automatisch contact met u
op, om een afspraak te maken om de
injecties af te leveren.
Altijd een SMS
U krijgt de avond voor de levering een
SMS-bericht waarin een tijdsblok van
2 uur wordt aangegeven wanneer de
medicatie de volgende dag geleverd
gaat worden.
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B

Injectieservice
De injectieservice houdt in dat u thuis of elders wordt
geïnjecteerd door een verpleegkundige. Iemand van uw
behandelteam heeft hier dan opdracht toe gegeven.

Uw verpleegkundige helpt, informeert en adviseert u
over:
• het gebruik van uw medicatie
• het diep subcutaan injecteren
• het bewaaradvies
• de benodigde (vervolg-) recepten door uw specialist.

Het verpleegkundig team
Het injectieteam waar u mee te maken krijgt, bestaat
doorgaans uit ongeveer 4 verpleegkundigen.
Uiteraard kan dit anders zijn door vakantie, ziekte of andere
omstandigheden.
Informatie over de injectiezetting kunt u vinden in de
bijsluitertekst, die verpakt is bij uw medicatie.
6

Hoe werkt de injectieservice precies?
Het 6-stappen plan:

1

Uw behandelend specialist of verpleegkundig specialist
heeft u aangemeld voor de injectieservice.

2

Eurocept Homecare neemt binnen 2 werkdagen na aanmelding
contact met u op, om een afspraak te maken.

3

Binnen 5 werkdagen na aanmelding kan uw eerste injectie al worden
toegediend, tenzij de arts een specifieke datum heeft gegeven.

4

De verpleegkundige komt de injectie, op de met u afgesproken tijd
en locatie, toedienen.

5

Na toediening zal de verpleegkundige met u een volgende afspraak
inplannen. Het is mogelijk dat u de volgende keer door een andere
verpleegkundige wordt geïnjecteerd.

6

De verpleegkundige maakt altijd een kort verslag en deelt dit met
uw behandelend specialist. Hierdoor kan de specialist uw
behandeling volgen.
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C

Injectie-instructie
U of iemand in uw nabije omgeving zet de injectie. U krijgt
uitgebreide instructie en een demonstratie over de toediening
van de injecties.

Uw verpleegkundige
helpt, informeert
en adviseert u over:

Medicatielevering: thuis of
apotheek?
Het kan zijn dat uw medicatie wordt
afgeleverd bij uw eigen apotheek. Als u
de medicatie liever thuis wilt ontvangen,
dan kunt u dit kenbaar maken bij
Eurocept Homecare. Zij zullen samen
met u kijken hoe u uw medicatie thuis
geleverd kan krijgen.

• het gebruik van uw medicatie
• het diep subcutaan injecteren
• het bewaaradvies
• de benodigde (vervolg)recepten
door uw specialist.
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Hoe werkt de injectie-instructie precies?
Het 6-stappen plan:

1

Uw behandelend specialist of verpleegkundig specialist
heeft u aangemeld voor de injectieservice.

2

Eurocept Homecare neemt binnen 2 werkdagen na aanmelding
contact met u op, om een afspraak te maken.

3

Binnen 5 werkdagen na aanmelding kan uw eerste injectie al toegediend
worden, tenzij de arts een specifieke datum heeft gegeven.

4

De eerste injectie wordt, op de afgesproken tijd en locatie, ter
demonstratie uitgevoerd door een verpleegkundige.

5

De tweede en derde injectie worden, onder toeziend oog van de
verpleegkundige, uitgevoerd door degene die in het vervolg
gaat injecteren.

6

De daaropvolgende injecties worden zelfstandig uitgevoerd. Zes
maanden na de derde injectie volgt er een telefonische follow-up door
de verpleegkundige.
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Bewaaradvies
voor Somatuline AutoSolution

Bewaren in de
koelkast, tussen
de 2°C en 8°C
in de originele
verpakking.

OF: Buiten
de koelkast
(mits geen
koeling
beschikbaar)
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Vragen?

Somatuline mag,
indien noodzakelijk,
maximaal 24 uur
buiten de koelkast
bewaard worden.

Buiten de koelkast,
boven de 8°C en
beneden de 40°C
bewaren.

Bij geen gebruik
weer terug in de
koelkast in originele
en onbeschadigde
verpakking. Deze
temperatuurswisseling
mag maximaal 3x
plaatsvinden voor
dezelfde verpakking.

Heeft u nog vragen of
twijfelt u of u uw
medicatie wel goed
heeft bewaard? Neem
contact op met uw
arts, verpleegkundige
of apotheker.
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Waar kan ik naar toe
als ik vragen heb?

Eurocept Homecare

Uw behandelend arts

Als u vragen heeft over:

Als u vragen heeft over:

• planning en afspraken
• levering van uw
medicatie
• de injectieservice of
injectie-instructie.

• uw medicatie
• uw behandeling
• uw ziektebeeld.

Neem gerust contact op
met Eurocept Homecare.
E-mailadres:
info@eurocept-homecare.nl
Telefoon:
030-280 42 71
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The information in this
brochure is specifically
for you. If you are
having difficulties
with understanding
the dutch language,
make sure to read
this brochure with
someone who can
explain or translate the
information.

Bu broşürdeki bilgiler
size özeldir. Hollandaca
dilini anlamakla
zorlanıyorsanız, bu
broşürdeki bilgileri
size açıklayabilen veya
tercüme edebilen biri ile
beraber okuyunuz.

Les informations
contenues dans
cette brochure sont
spécifiquement
pour vous. Si vous
avez des difficultés
à comprendre le
néerlandais, veuillez
à lire cette brochure
avec quelqu’un qui peut
expliquer ou traduire
les informations.

اذه يف ةدراولا تامولعملا
كل ةصصخم بيتكلا. اذإ
يف تابوعص هجاوت تنك
دكأتف ةيدنلوهلا ةغللا مهف
عم بيتكلا اذه ةءارق نم
ةمجرت وأ حرش هنكمي صخش
تامولعملا.
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