Patiënteninformatie

Medicatiegesprek Oncologisch Dagcentrum
Binnenkort wordt u opgenomen in het Dijklander Ziekenhuis. Om een goede behandeling te kunnen bieden is het
belangrijk dat onze behandelaars weten welke medicijnen u gebruikt. Om die reden krijgt u bij uw opname een
medicatiegesprek. Op die manier kunnen wij, samen met u, de thuismedicatie in beeld krijgen.
Wijzigingen in de medicatie die naar aanleiding van het opnamegesprek naar voren komen worden doorgegeven aan uw
eigen apotheek. Zo blijft uw medicatieoverzicht op orde en kunnen problemen voorkomen worden bij bijvoorbeeld een
acute opname.
Waarom moet er een medicatiegesprek plaatsvinden?
Uit onderzoek blijkt dat de meeste fouten in ziekenhuizen gemaakt worden met de medicatie. De oorzaak daarvan
is vaak incomplete medicatie-overzichten bij huisarts, apotheker en ziekenhuis. Of omdat medicatie anders gebruikt
wordt dan in het algemeen wordt aangenomen. In maar liefst 80% van de gevallen komt de informatie over het
medicijngebruik niet overeen met de medicatie die de patiënt daadwerkelijk gebruikt. Dat kan gevaarlijke situaties
opleveren.
Het medicatiegesprek bij opname
Voordat uw behandeling of ingreep plaatsvindt, heeft u een gesprek met een apothekersassistente van het Dijklander
Ziekenhuis. Zij zal samen met u al uw medicatiegebruik doornemen. Zowel de medicijnen die u op recept heeft gekregen,
als de medicijnen die u zelf bij de drogisterij heeft gehaald. Zo ontstaat er een compleet beeld van de medicatie die u
gebruikt. Dit is informatie die zeer belangrijk kan zijn voor uw behandeling.
Waar vindt het medicatiegesprek plaats?
U hoeft niet speciaal naar het ziekenhuis te komen voor uw medicatie-gesprek. De apothekersassistent van het
Dijklander Ziekenhuis neemt 1 of 2 werkdagen voor uw opname telefonisch contact met u op. Wanneer en hoe laat u
thuis wordt gebeld, wordt bepaald op het moment dat uw opname wordt ingepland. U weet dus van tevoren wanneer u
gebeld gaat worden. Zo kunt u zich goed voorbereiden.
Hoe kan ik me voorbereiden op dit medicatiegesprek?
Om goed voorbereid te zijn op het medicatiegesprek raden wij u aan onderstaande zaken bij de hand te houden:
• Een medicatieoverzicht. Zo’n overzicht kunt op opvragen bij uw eigen apotheek.
• De originele verpakking(en) van alle medicatie die u thuis gebruikt. Hiermee bedoelen wij ook de medicatie die u
zonder recept zelf bij de drogisterij heeft gehaald, bijvoorbeeld paracetamol, diclofenac of diarreeremmers.
• Geef aan als u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde medicijnen of stoffen.
• Meld de apothekersassistent als er zaken zijn die mogelijk invloed hebben op uw medicatiegebruik.
Overige tips en aandachtspunten voor medicatiegebruik:
• Geef aan als uw medicijngebruik anders is dan op het etiket staat vermeld.
• Neem tijdens uw opname nooit medicijnen in zonder overleg met de verpleegkundige of zaalarts. Een verkeerde
combinatie van verschillende medicijnen kan gevaarlijk voor u zijn.
Heeft u toch nog vragen?
Als u nog vragen heeft over uw medicatie of het medicatiegesprek, dan kunt u deze stellen aan de medewerkers van de
ziekenhuisapotheek, bereikbaar op werkdagen op telefoonnummer (0299) 457 235.
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