
 

 

WERKWIJZE INZET MEDICATIEPOMP IN DE PALLIATIEVE FASE  

Huisarts heeft advies nodig bij een palliatieve zorgvraag en of de inzet van een 

medicatiepomp: Volg onderstaand schema 

Huisarts wil graag een medicatiepomp inzetten en heeft hierbij geen advies nodig: volg 

schema op de volgende bladzijde 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Huisarts heeft advies nodig bij een palliatieve 

zorgvraag en of de inzet van een medicatiepomp 

Maandag t/m vrijdag tussen 

08.30 uur en 17.00 uur   

Medicatie via pomp 

wordt geadviseerd 

Huisarts vult uitvoeringsverzoek in 

op de website van Calando. 

https://www.calando.nl/formulier

-uitvoeringsverzoek en verzend 

het formulier 

 

MPT  Calando: 
Zorgt ervoor dat een specialistisch team 
de pomp met bijbehorende medicatie 

komt aansluiten. Huisarts ontvangt een 
consultverslag, welke aan het dossier 

kan worden toegevoegd. 
 
 

 

 

 

In het weekend en buiten 

kantooruren    

Huisarts belt consultatieteam  

Rotterdam  06-51095070 

Huisarts belt MPT Calando  

0187-609147 

 

 

Bel voor pomp met 

dienstapotheek (0187-602890) 

of met Mediq (030-2821203 

Verstuur recept naar 

dienstapotheek 

Stuur een volledig ingevuld 

uitvoeringsverzoek voor het 

thuisteam naar de dienstapotheek. 

Dirksland@benuapotheek.nl 

 

Bel het SPATteam (06- 57423415) 

of het eigen thuiszorgteam (careyn 

of buurtzorg)  voor aansluiten van 

de pomp 

https://www.calando.nl/formulier-uitvoeringsverzoek
https://www.calando.nl/formulier-uitvoeringsverzoek
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De behandelend huisarts vraagt dit aan bij de eigen 

apotheek 

Eigen apotheek maakt medicatie klaar en bezorgt dit 

bij de patiënt  

Eigen thuiszorg verwisselt de medicatie in de pomp  

Extra medicatie nodig? 

Huisarts wil graag medicatiepomp inzetten en 

heeft daarbij geen advies nodig  

Bel voor pomp met apotheek Dirksland (0187-

605440) of met apotheek Brielle (0181-893333) of 

met Mediq (030-2821203) 

 

Verstuur recept naar apotheek 

Bel het SPATteam (06- 57423415) 

of het eigen thuiszorgteam Careyn 

/ Buurtzorg voor aansluiten van de 

pomp 

Stuur een volledig ingevuld uitvoeringsverzoek 

voor het thuisteam naar de apotheek  

 

Maandag t/m vrijdag tussen 

08.30 uur en 17.00 uur   
In het weekend en buiten 

kantooruren    

Bel voor pomp met dienstapotheek Dirksland 

(0187- 602890) of met Mediq (030-2821203) 

 

Verstuur recept naar apotheek 

Bel het SPATteam (06- 57423415) 

of het eigen thuiszorgteam Careyn 

/ Buurtzorg voor aansluiten van de 

pomp 

Stuur een volledig ingevuld uitvoeringsverzoek 

voor het thuisteam naar de dienstapotheek 

Dirksland@benuapotheek.nl  

 

mailto:Dirksland@benuapotheek.nl

