Nog vragen?

Contacteer uw huisapotheker

Stempel apotheker

Mijn huisapotheker
kent mij en waakt over
mijn gezondheid!

Hoe weet de dokter
in het ziekenhuis
meteen welke
medicatie ik neem?
Pilootproject
‘Actueel medicatieschema’
Een samenwerking tussen het
Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel, de Vereniging
Huisartsen Zuiderkempen en uw huisapotheker

Wat houdt het project in?

Wat is een medicatieschema?

Belang actueel medicatieschema…

Een medicatieschema geeft de medicatie weer

Als je opgenomen wordt in het ziekenhuis

zoals je die op dit ogenblik inneemt. Het bevat

is het voor de hulpverleners niet altijd even

de naam van het geneesmiddel, wanneer en

gemakkelijk om je medische gegevens te

in welke hoeveelheid je het moet innemen.

achterhalen. Zeker bij een onverwachte opname

Bovendien bevat het extra informatie over

kan het voor jezelf moeilijk zijn om hen alle

waarom je de geneesmiddelen neemt en nog

nodige informatie te bezorgen. Denk hierbij

tips over het gebruik.

bijvoorbeeld aan alle medicatie die je thuis

Alle medicatie en supplementen worden

inneemt. Mogelijke fouten en problemen kunnen

opgenomen in het schema:

vermeden worden indien je hen deze informatie

• Medicatie met verplicht voorschrift

vlot kan geven.

• Vrij verkrijgbare medicatie
• Voedingssupplementen
•…

In het pilootproject ‘Actueel medicatieschema’

bij een (onverwachte) ziekenhuisopname een
duidelijk overzicht van de medicatie die je thuis
neemt.

Voor alle zorgverleners is het zeer belangrijk
dat ze zich steeds kunnen baseren op je
huidige schema. Draag dit daarom, net zoals je
paspoort, altijd met je mee.
Geef het af aan elke zorgverlener die je
raadpleegt.

helpt je huisapotheker door je een
medicatieschema aan te leveren. Zo heb je

Wat is jouw rol als patiënt?

Medicatieschema?
Het werkinstrument voor een
veiliger medicatiegebruik!

Laat het medicatieschema door de huisarts en/
of apotheker regelmatig controleren.
Maar vergeet zeker zelf niet actief gebruik
te maken van het schema! Alle wijzigingen

Het project richt zich in de eerste fase op
personen met meerdere geneesmiddelen.

kunnen aangebracht worden op het

Bijkomende voordelen?

medicatieschema. Zo draag je ook een steentje
bij tot de zorg!

Uiteraard kan volgens behoefte voor iedere

Het medicatieschema biedt voor jezelf en

patiënt een medicatieschema aangemaakt

je omgeving een duidelijk overzicht van de

Bij een volgend bezoek aan de apotheker zal dit

worden. Vraag dit na bij je huisapotheker.

medicatie die je dagelijks gebruikt. Bij vragen

overzicht weer netjes aangepast en afgedrukt

kan je gewoon contact opnemen met de

worden.

huisapotheker.

