Tarieven
De kosten die u maakt in de apotheek bestaan uit
geneesmiddelkosten en kosten voor de aflevering
door de apotheek. Het standaard apothekerstarief
krijgt bovendien een extra toeslag bij een Avond
Nacht Zondag (ANZ) recept. Er is sprake van een
ANZ recept indien de apotheek het recept ontvangt
vóór 8 uur, ná 18 uur, op een zondag óf op een
feestdag. Meestal zal de vergoeding via uw
zorgverzekeraar lopen. Het kan voorkomen dat
sommige middelen zelf direct betaald moeten
worden. De algemene voorwaarden kunt u vinden op
onze website: www.sahz.nl. Een indicatie van de
prijs van een geneesmiddel vindt u op
www.medicijnkosten.nl.

Contactgegevens
Apotheek SAHZ
Locatie Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem
Tel 023-22 48 631
Fax 023-22 49 889
E-mail Sahz-zuid@sahz.nl
Website www.sahz.nl
Openingstijden
7 dagen per week 24 uur per dag

Apotheek SAHZ
Locatie Hoofddorp
Dienstapotheek:
7 dagen per week 24 uur per dag
De SAHZ apotheek op locatie Haarlem Zuid is de
dienstapotheek voor de regio Kennemerland,
Amstelland en Meerlanden: als u dringend geneesmiddelen nodig heeft dan kunt u deze met uw
recept bij SAHZ locatie Haarlem Zuid halen.
De SAHZ locatie Haarlem Zuid is 7 dagen per
week 24 uur per dag open.

Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp
Tel 023-2248 650
Fax 023-22 49 895
E-mail Sahz-hoofddorp@sahz.nl
Website www.sahz.nl
Openingstijden
Ma t/m vr 8.30-21.00
Za/zo (en feestdagen) 9.30-18.00

Apotheek SAHZ
Locatie Haarlem Noord

Deze folder is met de grootst mogelijke zorg
samengesteld. SAHZ is niet verantwoordelijk of
aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het
gebruik van deze informatie. Alle informatie kan,
zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment
worden gewijzigd.
Patiëntenfolder 003077-03

Vondelweg 999
2026 BW Haarlem
Tel 023-22 48 620
Fax 023-22 49 891
E-mail Sahz-noord@sahz.nl
Website www.sahz.nl
Openingstijden
Ma t/m vr 8.30-17.30
Za/zo (en feestdagen) 9.30-18.00

Apotheek SAHZ Locatie Haarlem Zuid

Apotheek SAHZ Locatie Hoofddorp

Apotheek SAHZ Locatie Haarlem Noord

Dienstverlening van de SAHZ
Bij de SAHZ kunt u terecht voor onderstaande zaken:
Recept via de huisarts
Als u na een bezoek aan uw huisarts een recept
heeft meegekregen kunt u dat bij ons inleveren. Uw
arts kan het recept ook via een elektronische
koppeling naar ons doorsturen. Als een artikel niet op
voorraad is dan bestellen we dit voor u.
Recept via de specialist
Als u na een bezoek aan uw specialist een recept
heeft meegekregen kunt u dat bij ons inleveren. De
SAHZ is gevestigd in het ziekenhuis en heeft de
meeste geneesmiddelen op voorraad, dus u kunt uw
geneesmiddelen meestal meteen meekrijgen bij
ontslag uit het ziekenhuis of na een bezoek aan de
polikliniek. Als een artikel niet op voorraad is dan
bestellen we dit voor u.
Specialistische medicatie
Voor een aantal medicijnen die niet via de openbare
apotheek verstrekt mogen worden kunt u bij ons
terecht. Bepaalde medicijnen (bijvoorbeeld voor
reuma- en oncologische patiënten) mogen uitsluitend
via het ziekenhuis verstrekt worden.
Medicatiegebruik
Wij kunnen ondersteuning bieden bij juist medicatiegebruik, bijvoorbeeld door een toedien-instructie te
geven, medicijnen voor u per slikmoment apart te
verpakken of door het verstrekken van hulpmiddelen.
De apotheek zorgt voor een verantwoorde afvoer en
vernietiging van geneesmiddelen die door de patiënt
zijn teruggebracht of die over hun houdbaarheidsdatum zijn.

Medicatieverificatie
Zowel bij opname als bij de balie gaan apothekersassistentes in gesprek met de patiënt en/of familie
om de actuele medicatie te achterhalen. De
veiligheid staat hierbij centraal. De apotheek zorgt
ervoor dat de patiënt tijdens de opname de juiste
medicatie geleverd krijgt en ook bij ontslag wordt de
medicatie geverifieerd. Medicatieverificatie vindt op
diverse locaties plaats: bij acute opname (op de
spoedeisende hulp of de algemene opname
afdeling), bij geplande opnames en op specifieke
afdelingen zoals geriatrie en de kinderafdeling. Op
deze manier wordt er een totaal pakket van
farmaceutische zorg geleverd.
Ziekenhuisverplaatste zorg
Het kan zijn dat u met ontslag naar huis gaat met
medicatie die via een infuus wordt toegediend.
Hierdoor hoeft u niet langer in het ziekenhuis te
blijven. De dokter in het ziekenhuis blijft
verantwoordelijk voor uw behandeling. De thuiszorg
zal de toediening van de medicatie verzorgen. De
medicatie wordt geleverd vanuit de apotheek in het
ziekenhuis. De dokter, apotheek en thuiszorg werken
samen om u thuis net zo goed te behandelen als in
het ziekenhuis. De apotheek maakt de medicatie
klaar en zorgt ervoor dat u uw medicatie op tijd krijgt.
Ook kijken wij na of de medicatie geschikt voor u is
en bij de andere medicatie die u gebruikt past.
Verder geven wij u uitleg over de werking,
bijwerkingen, bewaring en gebruik. We geven u ook
een bijsluiter en een afhaalschema mee. Bij vragen
of onduidelijkheden rondom deze zorg kunt u altijd bij
ons terecht.
Ziekenhuisapotheek
De Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen
is een moderne ziekenhuisapotheek, die op 4
locaties zorg op maat biedt aan een tiental
zorginstellingen in de regio. We doen dat met ruim
175 gemotiveerde medewerkers, verdeeld over
diverse afdelingen en teams.
Natuurlijk beschikt onze apotheek over het ISO
9001:2015 certificaat voor integrale farmaceutische
patiëntenzorg. Moeten we geneesmiddelen voor u

bereiden, dan beschikken wij daarvoor over de
benodigde GMPz erkenning.
Of u in het ziekenhuis was opgenomen of een van
onze poliklinische balies bezoekt: u kunt verzekerd
zijn van goede geneesmiddelen!
Verband-/hulpmiddelen en zelfzorgartikelen
U kunt bij ons ook terecht voor verband-middelen,
hulpmiddelen en diverse zelfzorgartikelen zoals
paracetamol, pleisters en huidverzorgingsproducten.
Servilocker
De Servilocker is een automaat waarmee herhaalmedicatie veilig en eenvoudig met een unieke
afhaalcode zonder te wachten kan worden
opgehaald.
Vragen, voorlichting, advies of klachten
U kunt bij ons terecht voor vragen, voorlichting en
advies over het gebruik van geneesmiddelen. Uw
vragen kunt u stellen in de apotheek, via e-mail, via
telefoon of tijdens een persoonlijk gesprek met de
apotheker. Betrekt u bij ons medicatie en wenst u
een persoonlijk gesprek met de apotheker? Dan kunt
u telefonisch een afspraak maken. Wij beschikken
over een spreekkamer voor persoonlijke gesprekken.
Vragen of klachten kunt u ook doorgeven via het
contactformulier op onze website:
https://www.sahz.nl/patienten/openingstijdenlocaties-en-contact/#stelvraag
Inschrijven
Wilt u ons als vaste apotheek kiezen, dan raden wij u
aan dat u zich bij ons inschrijft als patiënt. Wij
kunnen u daardoor nog sneller van dienst zijn.
Inschrijven bij één van de SAHZ apotheken kan in de
apotheek of via het inschrijfformulier op onze website
(www.sahz.nl).
De meeste locaties van de SAHZ Apotheek zijn ook
’s avonds en in het weekend open. In de SAHZ
Apotheek locatie Haarlem Zuid kunt u ook in de
nachten terecht, deze locatie is 7 dagen per week 24
uur per dag open.

