
  Uw thuismedicatie is belangrijk!

In het OPZ Geel zijn patiëntveiligheid en kwaliteitsvolle zorg belangrijk.

Wanneer u wordt opgenomen in het OPZ Geel is 
het belangrijk dat de artsen, verpleegkundigen 

en	 andere	 zorgverleners	 op	 de	 hoogte	 zijn	 van	 de	
geneesmiddelen, voedingssupplementen, plantaar-
dige en homeopathische producten die u inneemt.

Uw medicatie niet of in onaangepaste dosis innemen 
kan	schadelijk	zijn	voor	uw	gezondheid.	Zorg	daarom	

dat u goed bijhoudt welk geneesmiddel u wanneer 
dient in te nemen, in welke dosis en voor welke 
aandoening,	 zodat	 uw	 behandeling	 in	 het	 OPZ	 Geel	
zonder	 problemen	 verder	 gezet	 kan	 worden.	 Om	
u	 daarbij	 te	 helpen,	 is	 er	 de	 ‘thuismedicatiefiche’	
ontwikkeld.	 Deze	 kan	 u	 verkrijgen	 via	 het	 onthaal	
van	 OPZ	 Geel	 of	 via	 onze	website	www.opzgeel.be.

Vul de thuismedicatiefiche volledig in of laat deze invullen door familie, uw huisarts of thuisapotheker en 
breng deze zeker mee bij opname samen met uw thuismedicatie.

  Wat neemt u mee: 	Thuismedicatiefiche

		 	 	Thuismedicatie die	u	inneemt	in	een	afgesloten	zak.	
    Denk ook aan voedingssupplementen, vitaminen en plantaardige producten.

		 	 	Indien mogelijk een recent medicatieschema (niet ouder dan 6 maanden)  
  te verkrijgen bij uw huisarts of thuisapotheker
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  Hoe vult u de thuismedicatiefiche in?

De thuismedicatiefiche heeft als doel een overzicht te geven van de huidige medicatie die u inneemt. Zo is het 
voor de arts, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers in het OPZ Geel duidelijk welke geneesmiddelen 
u allemaal neemt.

Het is handig om bij uw huisarts of thuisapotheker uw medicatieschema van de voorbije 6 maanden op te 
vragen. Breng dit schema ook mee bij opname.

U	kunt	eventueel	aan	een	familielid,	uw	huisarts	of	thuisapotheker	vragen	om	deze	fiche	in	te	vullen.

1. Noteer de gegevens (naam en adres) van uw huisarts en thuisapotheker.

2.	 Noteer	zorgvuldig	welk	geneesmiddel	u	’s	morgens,	’s	middags,	’s	avonds	en	voor	het	slapengaan	inneemt.

3. Schrijf bij elk product:  De naam van het geneesmiddel + de dosis

   De vorm (tablet, siroop, suppo, injectie…)

   Wanneer u dit inneemt

   De startdatum (sinds wanneer neemt u dit?)

   Opmerkingen: 1 maal per maand, indien nodig, nuchter, etc.
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4. Denk hierbij ook aan plantaardige of homeopatische producten, vitaminen en voedingssupplementen, 
bereidingen, slaappillen, puffers, injecties, geneesmiddelpleisters, anticonceptie, etc.

5. Hebt u reeds ernstige nevenwerkingen ervaren of een allergie op een geneesmiddel, wanneer en welke 
reactie?

6. Indien u stoma- of incontinentiemateriaal nodig hebt, gelieve dit te vermelden.

7.	 Breng	 de	 thuismedicatiefiche	 mee	 bij	 opname,	 samen	 met	 uw	 medicatie	 in	 een	 afgesloten	 zak	 en	 uw	
medicatieschema van de huisarts of thuisapotheek.

Voorbeeld:
 

Medicatielijst 

Naam geneesmiddel 
+ dosis 

Vorm (tablet, 
siroop,…)

Ontbijt 
…u 

Middag 
…u 

Avond 
…u 

Voor 
slapen startdatum

Opmerkingen 
(nuchter innemen,

1x per week/maand, …)

Lasix 40mg tablet Ja, 8u / / / Juli 2013

Dafalgan 500mg bruistablet / / / / / Indien nodig bij hoofdpijn
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