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In deze folder krijgt u meer informatie over het medicijngebruik tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

Medicijngegevens
Om uw aandoening of ziekte optimaal te behandelen, is het belangrijk dat alle zorgverleners weten
welke medicijnen u gebruikt. U wordt daarom gevraagd om al uw medicijnen, in originele verpakking,
mee te nemen naar het ziekenhuis.

De dag van opname
Op de dag van uw opname neemt u samen met een verpleegkundige uw medicijnen door. Tijdens dit
gesprek kunt u aangeven of u voor bepaalde medicijnen allergisch bent of vervelende bijwerkingen
krijgt. Deze gegevens worden in een computersysteem vastgelegd.
Bij onduidelijkheden of voor aanvullende informatie kan het zijn dat uw apotheek wordt geraadpleegd.
Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven bij de ziekenhuisapotheek of aan uw behandelend
specialist.

Aanpassing van uw medicatie
De artsen kunnen besluiten om met de inname van sommige medicijnen die u gebruikt (tijdelijk) te
stoppen of de dosering aan te passen. Dit is vooral van toepassing op bloedverdunnende middelen,
zoals acetylsalicylzuur, Aspirine®, Acetosal en acenocoumarol. Mocht dit op u van toepassing zijn, dan
bespreekt de arts dit ruim van te voren met u.
Het is niet nodig om medicijnen bij uw eigen apotheek te (laten) halen of deze door te gebruiken
tijdens uw ziekenhuisopname. De ziekenhuisapotheek verzorgt uw medicijnen. Het kan voorkomen dat
u een medicijn krijgt met een andere naam maar met dezelfde werking als het medicijn dat u gewend
bent.
Als u bepaalde medicijnen van thuis wilt blijven gebruiken, moet u dit doorgeven aan uw arts of
verpleegkundige. Zij registreren dit dan in het computersysteem. Hierdoor wordt voorkomen dat u
bepaalde medicijnen dubbel gebruikt of dat er een wisselwerking plaatsvindt met de medicijnen die u
in het ziekenhuis gebruikt. Dit kan namelijk gevaarlijk zijn.

Registratie
Uw medicijngegevens worden vastgelegd in het computersysteem van het ziekenhuis. In dit systeem
vinden controles plaats op dosering en op ongewenste wisselwerkingen tussen verschillende
medicijnen.
Voordat u uw medicijnen krijgt toegediend, scant de verpleegkundige uw polsbandje waarop een
barcode, uw naam en uw geboortedatum staan. De verpleegkundige krijgt dan automatisch een
overzicht van uw medicijnen te zien. De medicijnen die u krijgt toegediend worden ook gescand.
Hierdoor worden de toegediende medicijnen geregistreerd en gecontroleerd op de dosering en
eventuele ongewenste verwisselingen.

Ontslag
Bij uw ontslag uit het ziekenhuis bespreekt uw specialist met u welke medicijnen u moet blijven
gebruiken. Uw gewijzigde medicijngegevens worden doorgegeven aan uw huisarts en uw apotheek.
U kunt een nieuw medicijnpaspoort laten aanmaken en dit mee naar huis nemen.
Persoonsregistratie en privacyreglement
De specialist kan uw medische gegevens aan huisartsen en apothekers ter beschikking stellen. Uw
medische gegevens worden vertrouwelijk en met respect behandeld en gebruikt voor uw behandeling.
Onbevoegden kunnen niet zomaar uw gegevens inzien.
Indien u de inzage, uitwisseling of gebruik van uw gegevens voor onderzoek niet wenst, kunt u dit
kenbaar maken bij uw behandelend arts of apotheker.
Als u meer informatie wilt over privacy en uitwisseling van uw medische gegevens kunt u vragen naar
de folder Patiëntenrechten en –plichten.
Uitwisseling medische gegevens
Zoals eerder aangegeven, wisselen uw apotheek en de ziekenhuisapotheek medicatiegegevens uit.
Hierdoor zijn zij op de hoogte van uw actuele medicijngebruik.
Daarnaast werken ook de huisartsen, apotheken, ziekenhuizen en de laboratoria nauw met elkaar
samen en worden belangrijke gegevens met elkaar uitgewisseld.
De apotheken en de huisartsen kunnen uitslagen van tests, die in het laboratorium zijn gedaan,
ontvangen. Deze uitslagen geven belangrijke informatie over de werking van uw organen en zijn
daarom van belang bij het bepalen welk medicijn, in welke mate en welke dosering voor u het beste is.
Op deze wijze wordt uw medicatie bewaakt. Indien nodig overlegt de apotheker met de arts die uw
medicijnen heeft voorgeschreven of bepaalde geneesmiddelen moeten worden aangepast.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over uw medicijnen, dan kunt u altijd terecht bij uw
art of de verpleegkundigen.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Meer informatie vindt u op onze website: www.etz.nl
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