Denk mee, praat mee, doe mee - voor een veilig medicijngebruik

Houd zelf bij welke medicijnen u
gebruikt

Zorg dat u informatie paraat heeft

Informeer uw behandelaar over alle
medicijnen die u gebruikt

Voel geen schroom, wees openhartig

Vraag na uw behandeling om een
nieuw medicatieoverzicht

Let op als uw medicijnen of de
verpakking er anders uitzien

Denk mee, praat mee, doe mee - voor een veilig medicijngebruik

Houd zelf bij welke medicijnen u
gebruikt
Houd zelf een overzicht bij van welke
medicijnen u gebruikt, ook van de
geneesmiddelen die u bij de drogist of in de
supermarkt koopt. Vraag uw behandelaar om
uw overzicht regelmatig met u door te spreken.
Bij onverwachte situaties is uw behandelaar dan
ook altijd op de hoogte.

Informeer uw behandelaar over alle
medicijnen die u gebruikt
Als u een behandeling moet ondergaan, geef
uw behandelaar dan een zo compleet mogelijk
overzicht van de medicijnen die u gebruikt.
Denk daarbij aan bloedverdunners,
bloeddrukverlagende medicijnen, maar ook aan
middelen die u zelf zonder recept hebt gekocht.

Vraag na uw behandeling om een
nieuw medicatieoverzicht
Als u na een behandeling nieuwe of andere
medicijnen voorgeschreven krijgt naast de
geneesmiddelen die u al gebruikt, vraag dan om
een compleet nieuw overzicht van alle
medicijnen. Dit overzicht kunt u ook weer aan
uw andere behandelaars geven, of bij uw
apotheek laten zien als u nieuwe medicijnen
gaat halen.
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Zorg dat u informatie paraat heeft

Probeer alert te blijven in onverwachte situaties.
Het is belangrijk om dan een overzicht te
hebben van alle medicijnen die u gebruikt, ook
de zelf gekochte. Neem zo mogelijk de
verpakkingen van uw medicijnen mee. Denk
eraan om ook allergieën te melden, bijv. een
allergie voor penicilline.

Voel geen schroom, wees openhartig

Het is belangrijk om uw behandelaar te vertellen
over uw persoonlijke situatie. Zo zijn
bijvoorbeeld allergieën, maar ook alcohol en
drugs van invloed op de werking van uw
medicijnen. Geef daarom alle informatie
hierover, zodat u samen met de behandelaar
gevaarlijke situaties kunt voorkomen. De
behandelaar zal uw informatie altijd
vertrouwelijk behandelen.

Let op als uw medicijnen of de
verpakking er anders uitzien
Als de medicijnen of de verpakking er anders
uitzien dan u gewend bent, vraag dan altijd na
of deze wel voor u bestemd zijn. Het kan ook
zijn dat het andere geneesmiddelen zijn die
dezelfde werking hebben als de medicijnen die
u eerder al gebruikte.

