Geef door welke
medicijnen u gebruikt!

Weet welke medicijnen
u gebruikt!

U kunt een
medicatieoverzicht
opvragen bij uw
apotheek.

Het is heel belangrijk om goed te weten welke medicijnen
u gebruikt. Dat is belangrijk voor u, maar ook voor uw arts,
apotheker of behandelaar. Om u goed te kunnen adviseren en
precies te weten welke medicijnen u wel en niet kunt slikken,
heeft de arts een medicatieoverzicht nodig. Daarin kan de
arts lezen welke medicijnen u gebruikt – in welke sterktes en
hoeveelheden en welke allergieën u eventueel hebt. Zo kan de
arts u beter helpen om de juiste beslissingen te nemen over uw
behandeling.

* Meld ook medicijnen zonder recept aan
de apotheek!
Gebruikt u regelmatig geneesmiddelen zonder recept,
zoals crèmes, pijnstillers (bijvoorbeeld paracetamol) en
vitaminepreparaten van de drogist of supermarkt? Vraag uw
apotheker dan om ook deze medicijnen in uw medicatieoverzicht
op te nemen.

* Geef veranderingen in uw medicijngebruik
door aan uw apotheker!
Wijzig uw dosering
niet en stop niet met
medicatie zonder
overleg met uw arts.

Gebruikt u bepaalde medicijnen niet (meer)? Gebruikt u een
andere dosering dan voorgeschreven of met een andere
regelmaat dan op het etiket van het medicijn staat vermeld?
Meld dit dan aan uw apotheker en arts.

Naar de dokter of naar Lentis?
Neem altijd uw
medicatieoverzicht mee!
Vraag ernaar bij uw apotheker.

* Meld allergieën en bijwerkingen aan
uw apotheker
Hebt u in het verleden medicijnen gebruikt waarvan u bepaalde
bijwerkingen of een allergische reactie kreeg? Vertel het uw
apotheker en laat het vermelden op uw medicatieoverzicht.

* Hebt u een verminderde nier- of
leverfunctie? Vertel het!
Door een verminderde nier- of leverfunctie verandert de werking
van veel geneesmiddelen. Het kan nodig zijn om de dosering
aan te passen om deze middelen veilig en effectief te kunnen
gebruiken. Meld een verminderde nier- of leverfunctie daarom
altijd aan uw apotheker en vraag of het kan worden opgenomen in
uw medicatieoverzicht.

* Neem uw medicatieoverzicht mee naar
uw afspraak
Hebt u een afspraak bij Lentis? Vraag een actueel medicatie
overzicht op bij uw apotheker.
Neem samen de lijst door en ga direct na of de informatie nog
juist en volledig is. Het bijgewerkte medicatieoverzicht neemt u
daarna mee naar uw afspraak bij Lentis.

Bij Lentis krijgt u regelmatig een nieuw medicatieoverzicht
dat we samen met u bespreken en controleren. U kunt hier
ook altijd zelf om vragen!

Veilig medicijngebruik
in 4 stappen
1

Bezoek
onze
website

Ruimte
voor
QR-code

Weet welke medicijnen u gebruikt.
Haal uw actuele medicatieoverzicht bij de apotheker.

?

2

Neem uw medicatieoverzicht mee naar de
dokter of behandelaar.
Let op!
Geef ook door welke tabletten,
druppels, zalven en vitaminepillen
u gebruikt zonder recept!

3

Vertel de dokter of behandelaar over uw medicijnen
en allergieën.

4

Nieuwe medicijnen? Nieuw gesprek over medicatie?
Vraag dan een nieuw medicatie-overzicht aan.

+

