Patiënt (naam en voornaam):

Naam huisarts:

Rijksregisternummer:

Telefoon huisarts:

Datum van aanmaak:

Adres huisarts:
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Door patiënt gemelde intoleranties, contra-indicaties, allergieën, ernstige bijwerkingen:

Opgemaakt door: APOTHEEK naam – APB nr.

Adres/Telefoon/Mailadres

Verantwoordelijke apotheker:

Opmerkingen

(Indicatie – indien gekend,
gebruiksaanwijzingen, …)

Voor de patiënt
Beste patiënt
Samen met uw huisapotheker hebt u dit medicatieoverzicht opgemaakt. Dit overzicht bevat nuttige informatie over uw medicatiegebruik voor u en uw
zorgverleners (huisapotheker, huisarts, specialist, thuisverpleging). Zo beschikt u altijd over het recentste medicatieoverzicht bij consultatie of
ziekenhuisopname. Het is dan ook belangrijk dat u dit altijd bij u hebt. Zo kunt u dit medicatieoverzicht altijd voorleggen aan elke zorgverlener.
Tijdens uw ziekenhuisopname of na bezoek aan uw huisarts of specialist kan uw medicatiegebruik aangepast zijn. Vraag altijd naar de naam en het gebruik
van uw nieuwe medicatie. Vraag uw arts wijzigingen of nieuwe gegevens in uw medicatieoverzicht aan te duiden. Informeer uw huisapotheker over deze
wijzigingen. Zo kan die uw huidige medicatieoverzicht aanpassen en ervoor zorgen dat u altijd de juiste medicatie op het juiste tijdstip inneemt.
Mocht u nog bijkomende vragen hebben over bepaalde geneesmiddelen die u inneemt of ingenomen heeft, aarzel dan niet contact op te nemen met uw
huisapotheker of uw huisarts.

Voor de huisarts en het ziekenhuis
Beste arts
Bijgevoegd vindt u het medicatieoverzicht dat ik samen met uw patiënt heb opgemaakt aan de hand van de medicatiehistoriek. Gelieve dit overzicht samen
met de patiënt te bespreken en aan te passen waar nodig. Uw patiënt kan mij dit dan terug bezorgen zodat ik altijd een zo correct en actueel mogelijk
schema voor handen kan stellen. Dit stelt mij als huisapotheker in staat om het medicatiegebruik van de patiënt nog beter op te volgen en hem zo van een
optimale zorg te laten genieten.
Door gebruik te maken van een medicatieoverzicht willen we in het belang van de patiënt de communicatie over het geneesmiddelengebruik tussen alle
zorgverleners optimaliseren. Wij hopen zo fouten in de medicatieoverdracht, interacties en dubbelmedicatie te vermijden. Mocht u vragen hebben over dit
overzicht, aarzel niet mij daarover te contacteren.
Op een vlotte samenwerking
De huisapotheker
APOTHEEK naam – APB nummer
Adres
Telefoon – Mailadres

