Neem altijd een actueel medicatieoverzicht mee!
Zo draagt u zelf bij aan een veilige behandeling.
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Haal een actueel medicatieoverzicht bij uw apotheker

Wees openhartig
en vertel over uw
medicijnen en allergieën

Vraag een nieuw medicatieoverzicht bij ontslag en na een
bezoek aan uw behandelaar

Deze patiëntveiligheidskaart is gemaakt op www.mijnzorgveilig.nl, een
initiatief van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).
De cartoons zijn gemaakt door Gerrit de Jager.
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Neem uw medicatieoverzicht mee naar
Reinier van Arkel

Uw zorgverleners gaan
zorgvuldig met uw
informatie om

Zorg dat u altijd
uw medicatieoverzicht
bij u heeft

Neem altijd een actueel medicatieoverzicht mee!
Zo draagt u zelf bij aan een veilige behandeling.
Haal een actueel medicatieoverzicht bij uw apotheker
Ga naar de apotheek en neem alle
medicatie die u gebruikt mee in de
originele verpakking. Dit geldt ook voor medicatie
die u zonder recept heeft gekocht, zoals Miconazol
crème, Ibuprofen of St. Janskruid. Geef de verpakkingen aan de apotheker (of assistente) en vraag
uw medicatieoverzicht hiermee actueel te maken
en aan u mee te geven. Meld ook allergieën of bijwerkingen van eerder gebruikte medicijnen.

Wees openhartig en vertel over
uw medicijnen en allergieën
Het is belangrijk dat uw behandelaar
uw persoonlijke situatie goed kent.
Vertel hem of haar:
• of u allergisch bent voor medicatie
• of u last heeft van bijwerkingen van medicatie
• of u bijv. een verminderde nierfunctie heeft
• of u rookt, alcohol en/of drugs gebruikt
Noteer dit soort zaken alvast in uw behandelplanboekje. Uw situatie kan van invloed zijn op de werking van medicatie.

Vraag een nieuw medicatieoverzicht bij ontslag en na een
bezoek aan uw behandelaar
Tijdens uw opname of polikliniekbezoek kan uw medicijngebruik zijn veranderd.
Vraag bij ontslag of einde consult naar de naam
van de nieuwe medicatie en wanneer u deze moet
innemen. Laat wijzigingen van medicatie of nieuwe
gegevens in uw medicatieoverzicht opnemen en
geef deze aan uw apotheker, huisarts of thuiszorgorganisatie.

info@reiniervanarkel.nl
www.reiniervanarkel.nl

Neem uw medicatieoverzicht
mee naar Reinier van Arkel
Bij uw afspraak bij Reinier van Arkel
wordt het medicatie-overzicht met u
besproken. Dat doet de behandelaar of de verpleegkundige.
Uw behandelaar moet weten welke medicatie u
gebruikt. Alleen dan kan uw behandelaar de
juiste keuze maken voor uw verdere behandeling
en medicatie goed op elkaar afstemmen.

Uw zorgverleners gaan zorgvuldig met uw informatie om
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.

Zorg dat u altijd uw actueel
medicatieoverzicht bij u heeft
Ook in onverwachte situaties is het
handig als u uw medicatieoverzicht
of uw crisiskaart, als u die gebruikt, bij u draagt.
Meld het ambulance- of crisisteam altijd wat er is
gebeurd, wat de klachten zijn en
of er sprake is van specifieke klachten, zoals bijwerkingen, hartklachten, epilepsie, suikerziekte.
Laat hen altijd uw medicatieoverzicht of uw crisiskaart zien.

