Contact opnemen met Primazorg
U kunt telefonisch contact opnemen met Primazorg op werkdagen van 9.00 tot
17.00 uur op het volgende telefoonnummer: (024) 388 27 53
Fax: (024) 355 30 83
e-mail: info@primazorg.nl
Postbus 31037
6503 CA Nijmegen
Voor inhoudelijke vragen over uw medicatie of ziektebeeld of voor vragen over
afspraken met uw specialist of ziekenhuis dient u het ziekenhuis te bellen waar u
onder behandeling bent.

Informatie voor de patiënt

thuisprikservice

Ondersteunende dienst voor de patiënt

thuisprikservice
Wat is Primazorg?
Primazorg is een landelijk werkende organisatie die in de thuissituatie tal van
ondersteunende medische diensten verzorgt.
De Primazorg thuisprikservice zorgt ervoor dat specialistische injecties bij u thuis
door een ervaren verpleegkundige worden toegediend.

Wat betekent Primazorg thuisprikservice voor u als patiënt?
Uw behandelend specialist heeft u aangemeld voor deze service om het gehele
traject makkelijker te maken. U wordt op een afgesproken datum en tijdstip thuis
geïnjecteerd door een gekwalificeerde verpleegkundige van Primazorg, die tevens
de injectie meeneemt.
U hoeft zelf geen actie te ondernemen, de verpleegkundige belt u.

Wanneer komt de verpleegkundige langs?
Nadat uw specialist u heeft aangemeld, wordt u binnen 3 werkdagen gebeld door
een verpleegkundige van Primazorg om een passende afspraak te maken. De
gemaakte afspraken worden schriftelijk aan u bevestigd door middel van een
afsprakenkaart.

Wat gebeurt er de 1e keer dat de verpleegkundige bij u thuis komt?
De 1e keer wordt er een aantal administratieve gegevens met u doorgenomen.
Tevens loopt de verpleegkundige de overige medicatie die u gebruikt met u door.
Vervolgens dient de verpleegkundige de injectie toe en parafeert dit op de
afsprakenkaart. Het is raadzaam deze kaart steeds mee te nemen naar het
eerstvolgende poli-bezoek.
Verder kunt u uiteraard eventuele vragen of opmerkingen bespreken. Deze
worden zonodig teruggekoppeld met uw specialist.

Hoe gaan de vervolginjecties in zijn werk?
De verpleegkundige heeft een afsprakenkaart achtergelaten waarop een aantal
afspraken staat ingevuld.
Op de afgesproken datum komt de verpleegkundige bij u thuis met de injectie.

Wat gebeurt er met controlebezoeken van de specialist?
In principe zal de specialist dezelfde regelmaat aanhouden voor controlebezoeken.
Deze bezoeken dienen dus gewoon te blijven plaatsvinden. Het is raadzaam de
afsprakenkaart van Primazorg mee te nemen.

Hoe kan ik mijn afspraak verzetten?
Een afspraak verzetten is altijd mogelijk. U kunt contact opnemen met Primazorg.
Wel dient de volgende injectie liefst binnen 14 weken na de vorige plaats te vinden.

