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Levering Biologicals

In overleg met uw behandelend arts gebruikt u een biological: een TNF-alfa-remmer of een JAK-remmer. 
Onder de TNF-alfaremmers vallen de volgende geneesmiddelen:
• Adalimumab (Humira®)
• Etanercept (Enbrel®)
• Golimumab ( Simponi®)
• Ustekunimab ( Stelara®)
• Abatacept ( Orencia®)
• Anakinra ( Kineret®)
• Certolizumab ( Cimzia®)
• Secukinumab (Cosentyx®)
• Tocilizumab ( Roactemra®)
• Apremilast ( Otezla®)

Onder de JAK-remmers vallen de volgende geneesmiddelen:
• Baricitinib ( Olumiant®)
• Tofacitinib ( Xeljanz®)

Deze geneesmiddelen krijgt u geleverd vanuit de ziekenhuisapotheek en verstrekt door de poliklinische 
apotheek: de Martini Apotheek.

Hieronder leest u hoe de levering van uw medicijnen is geregeld, hoe u deze thuis bewaart en waar u terecht 
kunt met vragen.

Levering
•  Ongeveer drie weken voordat uw medicijnen op zijn, mailt een medewerker van het Martini Ziekenhuis u 

om te vragen of u nieuwe medicijnen nodig heeft en wanneer u deze wilt halen. Indien u geen emailadres 
heeft dan versturen wij een brief naar uw huisadres. Wij vragen u om tijdig op deze email of brief te 
antwoorden.

•  De apotheek van het Martini Ziekenhuis zorgt ervoor dat de medicijnen op het afgesproken weeknummer 
voor u klaarliggen in de Martini Apotheek.

Afhalen
• U kunt uw medicijnen afhalen bij de Martini Apotheek op route 0.7.
• De Martini Apotheek is geopend van:
 Reguliere openingstijden:
 ma-vr van 8:00-17:30
 za: 8:00-17:00
 Buiten deze openingstijden is de Martini Apotheek uitsluitend geopend voor spoed.
•  Als u contact heeft gehad met de apotheek van het ziekenhuis en uw medicijnen heeft laten klaarleggen, 

dan kunt u op het nummerapparaat van de Martini Apotheek kiezen voor: ‘Ik heb iets besteld’. Als het druk 
is, wordt dit nummer met voorrang geholpen.

•  De meeste medicijnen moet u gekoeld vervoeren. U krijgt bij de eerste keer dat u uw medicijn komt 
afhalen hiervoor een speciaal koeltasje. We vragen u dit tasje steeds mee te nemen als u de medicijnen 
komt halen.
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•  Als u het afhalen van de medicijnen combineert met een bezoek aan de poli of bijvoorbeeld met een 
boodschap in Groningen, is het belangrijk om als laatste uw medicijnen te halen. Op deze manier weet u 
zeker dat deze gekoeld blijven tot u weer thuis bent en dat uw behandelend specialist de medicatie niet 
wil wijzigen.

•  De medicijnen in tabletvorm kunt u op kamertemperatuur bewaren (15ºC tot 25ºC) en hoeven niet 
gekoeld vervoerd te worden.

Bewaren en gebruik
•  Het is belangrijk dat u de gekoelde medicijnen thuis zo snel mogelijk in de koelkast legt (2ºC tot 8ºC). Let 

op dat u de medicijnen niet tegen de achterwand aanlegt, om eventuele bevriezing te voorkomen,
•  Gebruik de pen of spuit niet als deze bevroren is geweest of als deze in de zon heeft gelegen. U kunt de 

pen dan inleveren bij de Martini Apotheek of bij de apotheek in uw woonplaats.
• Controleer altijd de uiterste gebruiksdatum op de verpakking.
• Laat voor het injecteren de pen of spuit gedurende 15 tot 30 minuten op kamertemperatuur komen.
• De oplossing moet helder en kleurloos zijn.
• Volg voor toediening de instructies in de bijsluiter.
• Gooi de pen of spuit na gebruik weg in de daarvoor bestemde naaldencontainer.
 
Defecte pen of spuit
Als een pen of spuit hapert, stuk of beschadigd is, neemt u dan contact op met de apotheek van het Martini 
Ziekenhuis. In overleg ontvangt u dan een nieuwe pen of spuit en nemen wij zonodig contact op met de 
leverancier. Wij vragen u om de defect pen of spuit altijd te bewaren en in te leveren.

Naaldencontainer
Uw volle naaldencontainer kunt u inleveren bij de Martini Apotheek. U ontvangt direct een nieuwe 
naaldencontainer.

Vragen
Heeft u vragen over de levering of wilt u iets doorgeven met betrekking tot de levering? We zijn van maandag 
tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30-16.30u uur via tel. 050-5245774. U kunt ook altijd een email 
sturen naar bedrijfsbureaufarmacie@mzh.nl. Wij proberen u zo spoedig mogelijk te antwoorden.

Voor spoedgevallen wordt u buiten kantooruren automatisch doorverbonden met de receptie van het Martini 
Ziekenhuis. U kunt dan vragen naar de dienstdoende apotheker.

Vragen over overige medicatie kunt u contact opnemen met de Martini Apotheek via tel 050-5245700 of 
email martiniapotheek@mzh.nl.
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