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Alternatieve injecteer-
bare medicatie
Indien medisch verantwoord én indien een 
gelijkwaardig geneesmiddel in orale vorm be-
staat, geniet orale medicatie de voorkeur bo-
ven injecteerbare medicatie.

Een snelle omschakeling van injecteerbare 
naar orale medicatie levert een aanzienlijke 
tijdswinst, geeft meer comfort voor de patiënt 
en verkleint het risico op infecties. Aanpassing 
van de therapie gebeurt steeds door de behan-
delende arts. 

Ten slotte 
Het is van belang zelf informatie te vragen aan 
de behandelend arts of apotheker wanneer 
u meer wenst te weten over een bepaald me-
dicijn of indien zaken niet volledig duidelijk 
zijn. De arts kan het belang van een bepaald 
geneesmiddel toelichten en zowel de arts als 
apotheker kunnen de werking ervan verduide-
lijken, wat u van de medicatie kunt verwachten, 
of bepaalde risico’s aan het verbruik ervan ver-
bonden zijn, en wat u moet doen in geval van 
bijwerkingen. 

Op het moment van het ontslag uit het zieken-
huis ontvangt u de nodige informatie, waaron-
der een overzicht van geneesmiddelen die uw 
kind thuis dient te nemen. Zorg dat deze infor-
matie voor u volledig duidelijk is, en aarzel niet 
bijkomende vragen te stellen.
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Kinderen krijgen vaak te maken met onschul-
dige kwaaltjes die gepaard kunnen gaan met 
koorts, hoesten  en verstopte neus of oprispin-
gen. Tenzij de symptomen verontrustend zijn, 
zijn geneesmiddelen over het algemeen niet 
noodzakelijk.

Kinderen vinden geneesmiddelen niet altijd 
even lekker, soms moet u dan ook inventief 
zijn om ze hun geneesmiddel te laten innemen.
Let wel op als u geneesmiddelen met voedsel 
wilt mengen. Controleer altijd eerst in de bij-
sluiter of dit wel mag. Zo ja, gebruik steeds 
kleine hoeveelheden voedsel om er zeker van 
te zijn dat de volledige dosis ingenomen wordt.

Thuismedicatie bij zie-
kenhuisverblijf
Bij een ziekenhuisopname is het belangrijk 
dat de behandelend arts een correct en volle-
dig overzicht heeft van alle medicatie die uw 
kind thuis inneemt om zo, onder meer, te voor-
komen dat geneesmiddelen die in het zieken-
huis worden voorgeschreven, interageren met 
de thuismedicatie.

Daarom vragen wij u alle medicatie die uw kind 
thuis neemt, mee te brengen naar het zieken-
huis. 

De behandelende arts kan beslissen de thuis-
medicatie verder te gebruiken: ter overbrug-
ging van levering door de ziekenhuisapotheek 
of bij bepaalde geneesmiddelen zoals puffers, 
vitaminen,…

Tijdelijk stopzetten me-
dicatie
Mogelijks beslist de arts thuismedicatie tij-
dens het ziekenhuisverblijf aan te passen, stop 
te zetten of andere medicatie voor te schrijven. 
De arts of verpleegkundige zal dit met u bespre-
ken.

Medicatie met gelijkaar-
dige naam of verpak-
king
Bepaalde verpakkingen van geneesmiddelen 
zijn zeer gelijkaardig. Ook benamingen van 
geneesmiddelen kunnen heel gelijkaardig zijn 
wat snel tot vergissingen leidt. Controleer daar-
om telkens of u het juiste geneesmiddel klaar-
gezet heeft.

Aandachtspunten toe-
dienen medicatie

 � Geef uw kind nooit een geneesmiddel dat 
niet voor hem/haar voorgeschreven werd, 
of zonder advies van uw arts of apotheker.

 � Gebruik nooit een geneesmiddel dat be-
stemd is voor een volwassene: kinderen re-
ageren anders op geneesmiddelen en ver-
werken deze op een andere manier. De kans 
op overdosering of intoxicatie is reëel.

 � Hou u steeds strikt aan de dosering en toe-

dieningsfrequentie die werd voorgeschre-
ven door de arts, of die aanbevolen wordt 
in de bijsluiter. De dosis is niet zozeer afhan-
kelijk van de leeftijd van het kind, maar van 
het lichaamsgewicht. Gebruik steeds het 
doseerhulpmiddel (lepel, spuit, pipet,…) 
dat in de verpakking van het geneesmiddel 
meegeleverd wordt.

 � Breng uw arts of apotheker op de hoogte 
als uw kind reeds andere geneesmiddelen 
neemt of indien het lijdt aan allergieën.

 � Lees steeds aandachtig de bijsluiter, ook in-
dien u het geneesmiddel al eerder gebruikt 
hebt.

 � Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het 
zicht en bereik van kinderen. Hou u wel aan 
specifieke bewaarvoorschriften die gelden 
bij bepaalde geneesmiddelen (bijvoorbeeld 
bewaren in de koelkast,…)

 � Neem steeds contact op met uw arts indien 
u bijwerkingen opmerkt. De arts zal dan be-
slissen of de behandeling mag voortgezet 
worden.

 � Gebruik een geneesmiddel nooit als de ver-
valdatum verstreken is. Gooi vervallen me-
dicatie niet in de vuilbak, maar breng het 
terug naar de apotheek, waar het vernietigd 
wordt.


