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Tot slot
Voor een goede behandeling rekenen we 
op een goede samenwerking. Het is van 
belang zelf informatie te vragen aan de 
behandelend arts of apotheker wanneer 
u meer wenst te weten over een bepaald  
medicijn of indien zaken niet volledig dui-
delijk zijn. 

Uw medewerking draagt bij tot een  
optimale behandeling.

Op het moment van uw ontslag uit het  
ziekenhuis ontvangt u de nodige  
informatie, waaronder een overzicht van  
geneesmiddelen die u thuis dient te nemen. 
Zorg dat deze informatie voor u volledig  
duidelijk is, en aarzel niet bijkomende vra-
gen te stellen.
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Thuismedicatie bij  
ziekenhuisverblijf
Voor een optimale zorgverlening is het  
belangrijk dat de artsen, verpleegkundigen 
en andere zorgverleners een correct en vol-
ledig overzicht hebben van alle medicatie(*) 
die u thuis inneemt. 

Daarom vragen wij u alle medicatie die u thuis 
neemt, mee te brengen naar het ziekenhuis. 
Indien u over een actueel medicatieoverzicht 
(welk geneesmiddel, wanneer en hoe dikwijls 
in te nemen) van uw huisarts of apotheker  
beschikt, breng dit dan zeker ook mee. 

Uw meegebrachte thuismedicatie wordt 
op de verpleegafdeling waar u verblijft,  
bewaard, en bij ontslag uit het ziekenhuis  
terug meegegeven.

Tijdens uw hospitalisatie wordt de medica-
tie voorzien door het ziekenhuis. Deze kan  
verschillen van uw thuismedicatie. Zo kan het 
gebeuren dat uw geneesmiddel tijdens uw 
verblijf vervangen wordt door een gelijkaar-
dig geneesmiddel, dus met dezelfde werking, 
maar met een andere merknaam, andere 
kleur of vorm. 

De behandelend arts kan, in uitzon-
derlijke gevallen, beslissen de thuis- 
medicatie verder te gebruiken: ter overbrug-
ging van levering door de ziekenhuisapo-
theek of bij bepaalde geneesmiddelen zoals 
puffers, insulinepennen, anticonceptiepil en 
voedingssupplementen, maar ook bij een 
opname in kortverblijf, zijnde minder dan of 
gelijk aan twee overnachtingen.

(*) Deze medicatie omvat zowel op dokters- 
voorschrift als vrij te verkrijgen medicatie,  
medicatie die u elke dag neemt of eenmaal per 
week of per maand: slaapmedicatie, bloed-
verdunners, middelen tegen maagklachten, 
pijnstillers, puffers, zalven, anticonceptiepil, 
voedingssupplementen, geneeskrachtige 
kruiden, homeopathische middelen, medi-
catiepleisters, oogdruppels, spuiten, recent  
antibioticagebruik...

Tijdelijk stopzetten en aan-
passen thuismedicatie
 
Mogelijks beslist de arts thuismedicatie tijdens 
uw ziekenhuisverblijf aan te passen, stop te zetten 
of andere medicatie voor te schrijven. Sommige  
geneesmiddelen mogen niet samen worden in-
genomen of kunnen bepaalde onderzoeken of  
operaties verstoren. De arts of verpleegkundige 
zal met u  de aanpassingen bespreken.


