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Tips voor een veilig medicijngebruik

Informeer uw arts zo volledig mogelijk

Het is belangrijk om uw arts te vertellen over uw
persoonlijke situatie om gevaarlijke situaties te
voorkomen. Zo zijn bijvoorbeeld allergie, alcohol
en drugs van invloed op de werking van uw
medicijnen. Overhandig bij opname een
overzicht van de medicijnen die u (thuis)
gebruikt. De arts zal uw informatie altijd
vertrouwelijk behandelen.

Stop nooit zomaar met het innemen
van medicijnen en meld bijwerkingen
Het kan gevaarlijk zijn als u ineens (tijdelijk)
stopt met het innemen van medicijnen. Heeft u
last van bijwerkingen, overleg dan met de arts of
de verpleging over wat daaraan te doen is.
Overleg ook wat u moet doen als u een keer
vergeet om uw medicijnen in te nemen.

Vraag na uw revalidatiebehandeling
om een nieuw medicatieoverzicht
Vraag om een compleet nieuw overzicht van
alle medicijnen als u na uw
revalidatiebehandeling nieuwe of andere
medicijnen voorgeschreven krijgt naast de
geneesmiddelen die u al gebruikt. Dit overzicht
kunt u ook bij uw apotheek laten zien als u
nieuwe medicijnen gaat halen.
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Meld uw arts dat u bloedverdunners
gebruikt
Als u bloedverdunners gebruikt, stolt uw bloed
minder snel en hebt u meer kans op bloedingen.
Daarom is het belangrijk om aan uw arts te
vertellen dat u bloedverdunners gebruikt.

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.

Wees voorzichtig met het combineren
van medicijnen
Als u na ontslag uit het revalidatiecentrum
aanvullende medicijnen, zelfzorgmiddelen,
homeopathische middelen, vitaminepreparaten
of dieetproducten koopt (bijvoorbeeld bij de
drogist), dan kan dat in combinatie met uw
andere medicijnen gevaarlijke bijwerkingen
geven. Lees de bijsluiters van uw medicijnen en
overleg bij twijfel met uw huisarts of apotheker.

