
U komt binnenkort naar het 
dagziekenhuis geriatrie?

Denk aan uw thuismedicatie!
Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen is het heel belangrijk dat de artsen, 
verpleegkundigen en andere zorgverleners in ons ziekenhuis op de hoogte zijn van 
de geneesmiddelen die u thuis inneemt. 

Bezorg ons een juist en volledig overzicht van de geneesmiddelen die u inneemt via 
het schema op de achterkant van deze brief en breng al uw huidige medicatie mee 
naar het ziekenhuis. 

*  Voor personen opgenomen in een instelling is de medicatielijst van de instelling 
voldoende.  

Geef dit formulier af aan de verpleegkundige die met u het opnamegesprek voert bij 
uw aankomst in het dagziekenhuis geriatrie. 

De geriater/arts beslist verder over uw therapie. Informatie daarover geven we u 
mondeling en zal in uw ontslagbrief staan. 

Instructies voor het invullen van het medicatieschema op de achterzijde:

• Vermeld alle medicatie in de tabel op de achterkant van deze zak. Vraag eventueel 

hulp aan uw apotheker of huisarts. 

• Denk ook aan de geneesmiddelen die u zonder doktersvoorschrift gebruikt. 

• Vergeet ook de geneesmiddelen niet die u maar 1x per maand of per week in-

neemt of die u enkel gebruikt wanneer nodig (bv. siropen, oogdruppels, zalven, 

laxeermiddel ...). 

• Breng uw geneesmiddelen mee in de originele verpakking. We gebruiken die medi-

catie niet in het ziekenhuis en u krijgt ze terug na uw opname. 



Geneesmiddel (naam + dosis) Ochtend
......... uur

Middag
........ uur

Avond
........ uur

Voor slapen 
........ uur

Opmerkingen (bv. enkel bij pijn, 1x 
per week, in koelkast ...)

VOORBEELD: Dafalgan Forte bruis 1g 1 1 1 0 Bij pijn ook 1 ‘s nachts

Allergie/bijwerkingen 

Geneesmiddel:  ........................................................................................................................................................................................

Reactie:  ......................................................................................................................................................................................................

Denk ook aan: bloedverdunners, pleisters, slaapmiddelen, geneesmiddelen tegen maagklachten 
of stoelgangproblemen, pijnstillers, puffers en aerosol, cortisone, hormonale preparaten, zalven of 
crèmes, spuiten, oog-, oor- of neusdruppels, geneesmiddelen die u 1 keer per maand of week neemt, 
vitamines en voedingssupplementen (calcium, kruiden, homeopathie ...). 

Thuismedicatie

Naam patiënt:  .............................................................................................................

Geboortedatum:  ........................................................................................................

(Na opname kleefbriefje bevestigen)

Datum:  ...........................................


