
□ uzelf □ familie  □ huisarts □ apotheker □ thuisverpleging □ rusthuis □ ziekenhuis Datum: …./…./……

□ Voedingssupplementen

□ Geneeskrachtige kruiden

Middag Avond Slapen

Dosis
Nuchter

… u

Ontbijt

…u …u …u …u

Thuisverpleging (inspuitingen, …)

□ Neen □ Ja: Welke?

Belangrijke informatie:

Zijn er geneesmiddelen die u niet kan verdragen? Allergieën/intoleranties/bijwerkingen

Verband, stoma- of incontinentiemateriaal 

Is er recent iets gewijzigd in uw medicatielijst? Zo ja, wat? Hebt u recent antibiotica genomen? Zo ja, welke?

Telefoon:

Naam thuisapotheker:

Telefoon:

MIJN THUISMEDICATIE
(invullen en meebrengen bij opname samen met uw medicatie in originele verpakking)

Naam Patiënt:

Geneesmiddelen 1x per week, 1x per maand, 1x per jaar

□ Medicatiepleisters

□ Puffers

Telefoon:

Geboortedatum:

Naam contactpersoon:

□ Bloedverdunners

Ochtend

□ Iets tegen maagklachten

□ Cortisone

Medicatielijst werd ingevuld door

Opmerkingen

Denk zeker ook aan:  

Naam huisarts:

□ Vitamines 

□ Homeopatische middelen

Geneesmiddel

Vorm

(tabl, siroop, spuit)
Naam

voor of tijdens de maaltijd, laatste 

toedieningsdatum, enkel indien nodig, …

□ Oogdruppels

□ Oordruppels

□ Inspuiting □ Zalven

□ Insuline

□ Slaappillen

□ Antibiotica □ Pijnstillers

□ Hormonale preparaten

□ Siropen/druppels



Waarom vragen we dat?

• om uw lijst nog na te kijken

• omdat we bij opname niet elk geneesmiddel onmiddellijk ter beschikking hebben, zoals: 

─ medicatie die we niet permanent in voorraad houden

─ weinig voorkomende producten

Om u in het ziekenhuis goed en veilig te kunnen behandelen is het belangrijk dat artsen, verpleegkundigen en apothekers op de hoogte zijn van alle geneesmiddelen, 

voedingssupplementen en homeopatische middelen die u thuis gewoonlijk gebruikt. Uw medicatie niet of in een verkeerde dosis gebruiken, kan schadelijk zijn voor uw 

gezondheid. 

Om een zo goed mogelijk overzicht te krijgen van uw thuismedicatie krijgt u in het ziekenhuis een medicatiezak en een formulier 'Mijn Thuismedicatie' mee.

1. Vul het formulier 'Mijn Thuismedicatie' in. U kan eventueel hulp vragen aan een familielid, uw huisarts of uw thuisapotheker.

Heeft u attesten voor terugbetaling van geneesmiddelen, breng deze ook zeker mee!

2. Breng uw thuismedicatie, in originele verpakking, in de medicatiezak mee naar het ziekenhuis. Ook geneesmiddelen die u zonder voorschrift gekocht heeft 

dient u mee te brengen.

3. Wanneer krijgt u uw thuismedicatie terug?

Van zodra we al uw thuismedicatie kennen en ter beschikking hebben, geeft u ze mee naar huis terug of bewaren wij ze voor u tot u het ziekenhuis verlaat.

Als u bij uw opname of tijdens uw verblijf vragen hebt over uw medicatie, aarzel dan niet om meer uitleg te vragen aan uw arts of verpleegkundige.

In het ziekenhuis kan u medicatie krijgen die van naamgeving verschilt met uw thuismedicatie. Dit komt omdat de ziekenhuisapotheek van elk geneesmiddel maar 1 

specialiteit heeft, het formulariumproduct. De werking is identiek aan uw thuismedicatie.

NEEM TIJDENS UW VERBLIJF NOOIT GENEESMIDDELEN IN ZONDER TOESTEMMING VAN UW ARTS, 
OOK AL LIJKEN ZE ONSCHULDIG! 

VOOR EEN GOEDE BEHANDELING  
REKENEN WIJ OP EEN GOEDE SAMENWERKING! 

THUISMEDICATIE 


