
Naar het ziekenhuis? Neem altijd uw medicatieoverzicht mee!
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Zorg ervoor dat u een actueel overzicht 
heeft van uw medicijnen

Neem uw medicatieoverzicht mee naar
het ziekenhuis

Bespreek veranderingen in uw  
medicatie bij ontslag

Geef toestemming voor inzage in uw 
medicatieoverzicht

Wees openhartig en vertel over uw
medicijnen en allergieën

Deel uw nieuwe medicatieoverzicht 
met uw zorgverleners



Naar het ziekenhuis? Neem altijd uw medicatieoverzicht mee!

Geef toestemming voor inzage in  
uw medicatieoverzicht

Wees openhartig en vertel over  
uw medicijnen en allergieën

Deel uw nieuwe medicatieoverzicht 
met uw zorgverleners

Bespreek veranderingen in uw  
medicatie bij ontslag

Neem uw medicatieoverzicht mee  
naar het ziekenhuis

Zorg ervoor dat u een actueel  
overzicht heeft van uw medicijnen

Bespreek met uw apotheker welke medicijnen u, 
met of zonder recept, gebruikt. Denk hierbij ook 
aan: Ibuprofen, Miconazolcrèmes of St. Janskruid. 
Neem zo mogelijk de originele verpakkingen mee. 
Meld ook allergieën, bijwerkingen en eventueel 
een verminderde nierfunctie. Uw apotheker zorgt 
ervoor dat uw medicatieoverzicht wordt bijgewerkt 
en dat u dit overzicht op papier meekrijgt of 
digitaal in kunt zien.

De arts op de polikliniek neemt het
medicatieoverzicht met u door. Wordt u
opgenomen in het ziekenhuis dan doet de
medewerker van de (ziekenhuis)apotheek dit.
Uw medicatieoverzicht helpt uw zorgverleners 
om een goed beeld te krijgen van de medicijnen 
die u gebruikt. Met deze informatie kunnen zij de 
behandeling goed op uw situatie aanpassen.

Tijdens uw ziekenhuisopname of polikliniekbezoek 
kunnen de medicijnen die u gebruikt verandert 
zijn. Bespreek bij ontslag wat er verandert is. 
Heeft u nieuwe medicijnen gekregen? Vraag dan 
naar de naam van de nieuwe medicijnen en hoe 
u deze moet gebruiken. Laat de wijzigingen in uw 
medicatieoverzicht opnemen. 

Zorgverleners kunnen via het Landelijk 
Schakelpunt uw medische gegevens en uw 
medicatieoverzicht opvragen. Om inzage te 
krijgen in deze gegevens moet u toestemming 
geven. Toestemming geven helpt uw 
zorgverleners om u goed te kunnen behandelen. 
Wilt u niet dat uw medicijngegevens opgevraagd 
kunnen worden? Bespreek dit dan met uw 
apotheker of behandelend arts.

Het is belangrijk dat uw behandelend arts uw
persoonlijke situatie goed kent. Meld steeds of u 
allergisch bent voor bepaalde medicijnen of
voedingsmiddelen. Meld ook of u bijwerkingen
van medicijnen of andere aandoeningen heeft,
bijv een verminderde nierfunctie. Meld of u
rookt, of alcohol en/of drugs gebruikt. Uw
situatie kan van invloed zijn op de werking van
medicatie.

Zorg ervoor dat uzelf na iedere verandering 
een nieuw overzicht heeft van de medicijnen 
die u gebruikt. Dan kunt u deze veranderingen 
in de medicijnen die u gebruikt altijd delen 
met uw apotheker, huisarts en uw eventuele 
thuiszorgorganisatie.
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