
Week van de medicatieveiligheid ~ 5 tot 11 september 2012

Geef alle informatie over uw

gezondheidstoestand (ook allergie)

Breng de zorgverlener op de hoogte

van ALLE medicatie die u thuis neemt

Stel vragen als de medicijnen er

anders uitzien dan verwacht

Vraag informatie wanneer u niet weet

waarvoor u een geneesmiddel inneemt

Volg de instructies van de zorgverlener

nauwkeurig op

Weet welke medicatie tijdens uw

hospitalisatie gewijzigd of gestopt werd
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Laat weten, desnoods ongevraagd, voor welke

medicijnen u allergisch bent en/of bij welke

geneesmiddelen u in het verleden ongewenste

bijwerkingen ondervond.

Maak een lijst van alle medicijnen die u gebruikt

(met én zonder voorschrift, ook medicatie op

basis van planten, zalven, maandelijkse

medicatie, puffers, oogdruppels...) en bezorg de

volledige lijst aan de zorgverstrekker.

Stel vragen als de kleur of vorm van uw

medicijnen anders is dan u verwacht

(bijvoorbeeld wanneer u pillen krijgt in plaats

van drank).

Laat van u horen als iets niet duidelijk is of als u

ergens over twijfelt. Laat u goed informeren over

nieuw voorgeschreven medicijnen. Vraag:

Waarom krijg ik dit? Hoe moet ik het gebruiken?

 Hoelang moet ik dit nemen?

Belangrijk is dat u het juiste medicijn op de

juiste wijze en op het juiste moment inneemt.

Weet welke medicijnen specifieke

gebruiksvoorschriften hebben. Weet wanneer

en hoe u uw medicijnen moet innemen.  Voor of

na het eten, mag het geneesmiddel geplet

worden, mag het medicijn ingenomen worden

met melk,...

Ziekenhuizen werken met een vaste lijst van

geneesmiddelen (= het formularium).  Hierdoor

is het mogelijk dat uw thuisgeneesmiddel

vervangen wordt door het equivalent

geneesmiddel dat standaard gebruikt wordt in

ons ziekenhuis.  Bij ontslag krijgt u uw actueel

medicatieschema en medicatie voor 3 dagen

mee naar huis.  Stel vragen indien iets niet

duidelijk is.
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