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Haal bij uw eigen apotheek uw
medicijnenlijst op.

2

Bespreek uw medicatieoverzicht met
de Maasstad Apotheek.

3

Geef toestemming voor het opvragen
van extra medicatiegegevens.

4

Vertel uw zorgverlener over uw
medicijngebruik en allergieën.
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5

Stel vragen als u iets niet begrijpt
over uw medicijnen.

TIP!

6

Bij het ontslaggesprek krijgt u een
nieuw medicatieoverzicht mee.

Als u denkt dat er iets fout is gegaan,
bespreek dit dan met uw zorgverlener.
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Haal bij uw eigen
apotheek uw
medicijnenlijst op.

Bespreek uw MIJN
APOTHEEKmet
medicatieoverzicht
de Maasstad Apotheek.

Vertel uw apotheker welke
medicijnen u gebruikt. Noem
ook de producten die u zonder
MIJN recept bij uw drogist
of
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supermarkt koopt,
zoals crèmes,
pijnstillers, vitaminepillen en
homeopathische middelen.
Vertel ook over allergieën of
bijwerkingen van eerder
gebruikte medicijnen.

Bij een ziekenhuisopname
bespreekt een medewerker
van de apotheek het
medicatieoverzicht met u.
Samen zorgt u ervoor dat deze
lijst compleet is. Neem uw
medicatieoverzicht altijd mee
GENEESMIDDELEN
als u naar het ziekenhuis
gaat.
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het
opvragen van extra
medicatiegegevens.
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Uw behandelaar moet
toestemming van u hebben om
uw medische gegevens in te zien.
Als ze weten welke medicijnen u
gebruikt, kunnen ze u goed
behandelen. Als u niet wilt dat
(delen van) uw medicijngegevens
opgevraagd kunnen worden,
bespreekt u dit met uw apotheek
of behandelaar.
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Bij het ontslaggesprek
krijgt u een nieuw
medicatieoverzicht mee.

Vertel uw behandelaar over hoe u
de medicijnen gebruikt
en of u ze
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nog gebruikt. Alle
informatie kan
belangrijk zijn. Denk aan
bijwerkingen of bijvoorbeeld een
nier of lever die niet meer goed
werkt door bepaalde medicijnen.
Geeft ook eventueel alcohol- en
drugsgebruik door.

Tijdens uw ziekenhuisopname
kunnen uw medicijnen zijn
veranderd. Daarom heeft u, voor u
naar huis gaat, een ontslaggesprek
met de Maasstad Apotheek en krijgt
u een nieuw medicatieoverzicht.
Dit overzicht neemt u tijdens het
eerstvolgende bezoek mee naar uw
eigen apotheek. Als u tijdens uw
opname nieuwe of andere medicatie
gekregen heeft, zorgt de Maasstad
Apotheek ervoor dat deze klaar
staan bij vertrek. Medicatie die niet
helemaal door de zorgverzekeraar
betaald wordt, moet direct betaald
worden.

Zeg het als iets niet duidelijk is
of als u ergens over twijfelt. Stel
vragen als u nieuwe medicijnen
krijgt. U kunt bijvoorbeeld
vragen: ‘Waarom krijg ik dit?’,
‘Hoe moet ik het gebruiken en
hoe lang?’, ‘Wat zijn de
bijwerkingen en wat moet ik
doen als ik daar last van heb?’

Alle informatie die u deelt met uw
behandelaar is vertrouwelijk.
Dat betekent dat uw behandelaar
deze informatie nooit verder mag
verspreiden zonder uw
toestemming.
Bij vragen kunt u contact opnemen met de Maasstad Apotheek op
telefoon (010) 291 29 29 of via apotheek@maasstadziekenhuis.nl
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Vertel uw zorgverlener
Stel vragen als u
over uw medicijngebruik iets niet begrijpt
en allergieën.
over uw medicijnen.

