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Vertel uw apotheker en behandelaar welke

medicijnen u, met of zonder recept, gebruikt.

Denk hierbij aan: Ibuprofen, Miconazolcrèmes,

St. Janskruid. Laat deze medicijnen door uw

apotheker op uw medicatieoverzicht zetten.

Meld ook allergieën of bijwerkingen van eerder

gebruikte medicijnen.

Uw apotheker houdt, samen met u, uw

medicatieoverzicht actueel. Gebruikt u bepaalde

medicijnen (bijv. plaspillen, antibiotica) niet of

niet meer, meldt dit uw apotheker en

behandelaar. Geef zoveel mogelijk informatie.

Bijvoorbeeld over hinderlijke bijwerkingen. Meld

ook informatie over alcohol of drugsgebruik. Uw

behandelaar zal uw informatie altijd

vertrouwelijk behandelen.

Bij een ziekenhuisopname bespreekt een

medewerker van de (ziekenhuis) apotheek (bijv.

een apothekersassistente) met u uw

medicatieoverzicht. Samen maakt u het actueel.

Uw behandelaren kunnen zo de juiste

beslissingen nemen. Neem altijd uw actuele

medicatieoverzicht mee als u naar het

ziekenhuis of naar de polikliniek gaat.

Tijdens uw ziekenhuisopname kan uw

medicijngebruik zijn veranderd. Vraag bij uw

ontslag uit het ziekenhuis naar de naam van de

nieuwe medicatie en wanneer u deze moet

innemen. Laat wijzigingen van medicatie of

nieuwe gegevens in uw medicatieoverzicht

opnemen. Informeer ook uw apotheek, huisarts

en/of uw thuiszorgorganisatie. Of laat uw

medicatieoverzicht doorsturen.

Al uw behandelaars moeten voor het opvragen

van uw medische gegevens, waaronder

medicijngebruik, uw toestemming hebben. Pas

als ze weten welke medicijnen u gebruikt,

kunnen ze u goed behandelen. Wilt u niet dat

(delen) van uw medicijngegevens, opgevraagd

kunnen worden, bespreek dit dan met uw

apotheek of behandelaar.

Beschik altijd over een actueel

medicatieoverzicht. Vraag ernaar bij uw

apotheek. Bespreek het overzicht tijdens het

intakegesprek als u verhuist of van apotheek

verandert. Het is verstandig om uw

medicatieoverzicht altijd mee te nemen: op

vakantie, bij een bezoek aan uw arts, specialist,

apotheek of bij een ziekenhuisopname.
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