
  

Veilig omgaan met 
medicijnen 

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.
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Inleiding 
 

U heeft medicijnen voorgeschreven gekregen. Het is 

belangrijk dat u de medicijnen op de juiste manier gebruikt. 

In deze folder leest u hier meer over. 

 

 

Medicijnen halen 
 

U mag zelf kiezen bij welke apotheek u uw medicijnen 

haalt. De meeste medicijnen kunnen samen met elkaar 

gebruikt worden. Sommige medicijnen kunnen een wissel-

werking hebben met andere medicijnen. Hierdoor werken 

de medicijnen niet goed. Het is daarom belangrijk dat de 

apotheek weet welke medicijnen u gebruikt. Dit geldt zowel 

voor medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven als 

voor medicijnen die u zelf bij een apotheek of drogist haalt 

zonder recept, bijvoorbeeld pijnstillers etc. Uw apotheek 

kan een overzicht voor u maken van de medicijnen die u 

gebruikt. Neem dit overzicht altijd mee als u een arts of 

andere hulpverlener bezoekt. Zij weten dan precies wat u 

gebruikt en kunnen daar rekening mee houden als u andere 

medicijnen moet gaan gebruiken. Door uw recept in te 

leveren bij de apotheek sluit u een behandelovereenkomst 

met de apotheker af.  
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Dit houdt in dat de apotheek u informeert over alle zaken 

die van belang kunnen zijn bij het gebruik van uw medicijn. 

Dit gebeurt zowel mondeling als schriftelijk, bijvoorbeeld via 

de bijsluiter. 

 

Bijsluiter lezen 

Lees altijd de bijsluiter van de medicijnen die u heeft 

gehaald. Bijsluiters worden regelmatig aangepast. Zo weet 

u altijd hoe u het medicijn moet gebruiken en of er 

bijwerkingen van het medicijn bekend zijn. 

 

Medicijnen innemen 

Op de verpakking van ieder medicijn staat hoe vaak u het in 

moet nemen. Ook kunnen er adviezen op de verpakking 

staan hoe u de medicijnen moet innemen, bijvoorbeeld voor 

of na een maaltijd. 

 

Sommige medicijnen mogen niet tegelijk met elkaar 

ingenomen worden. De apotheek geeft u dan advies op 

welke tijden u welke medicijnen in moet nemen. Zij kunnen 

dit ook voor u opschrijven zodat u het nog eens kunt 

nalezen.  
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Medicijn vergeten in te nemen 

Medicijnen werken het beste als u ze op de juiste manier en 

op het juiste moment inneemt. Bent u een medicijn 

vergeten in te nemen? Bel dan uw apotheek voor advies of 

kijk op www.apotheek.nl. Vul de naam van het medicijn in 

en kijk welk advies u krijgt. Heeft u daarna nog vragen dan 

kunt u altijd met uw apotheek bellen. 

 

De werking van medicijnen 

Sommige medicijnen moet u langere tijd gebruiken voordat 

u de werking ervan merkt. Als u vindt dat de medicijnen niet 

goed werken, neem dan contact op met de hulpverlener die 

het medicijn heeft voorgeschreven. Pas nooit zelf de 

dosering van een medicijn aan. 

 

Bijwerkingen 

In de bijsluiter staat welke bijwerkingen er kunnen zijn. Dit 

betekent niet dat u die bijwerkingen ook zult krijgen. Het is 

niet te voorspellen wie er last krijgt van een bijwerking. Als 

u veel last heeft van de bijwerking, overleg dan met de 

hulpverlener die het medicijn heeft voorgeschreven. Stop 

nooit met het innemen van de medicijnen zonder overleg 

met deze hulpverlener. 

 

 

http://www.apotheek.nl/
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Vragen 
 

Als u vragen heeft over het gebruik van uw medicijnen, 

neem gerust contact op met de apotheek.  

 

Locatie Dordwijk 

Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht 

E-mail:   poliapotheekdordrecht@asz.nl 

Tel.   (078) 654 53 60 

Fax   (078) 654 53 61 

   

Locatie Zwijndrecht 

Langeweg 336, 3331 LZ Zwijndrecht 

E-mail:  apotheekzwijndrecht@asz.nl 

Tel.   (078) 654 53 70 

Fax:  (078) 654 53 71 

 

De Poliklinische Apotheek is geopend van maandag- 

vrijdag tussen 08.00 -17.30 uur. Op zaterdag is locatie 

Dordwijk geopend van 09.00-17.00 uur. Na sluitingstijd, in 

het weekend en op feestdagen kunt u in spoedgevallen 

terecht bij dienstapotheek Drechtsteden in Dordrecht. Zie 

voor meer informatie www.dienstapotheekdrechtsteden.nl 

 

 

mailto:poliapotheekdordrecht@asz.nl
mailto:apotheekzwijndrecht@asz.nl
http://www.dienstapotheekdrechtsteden.nl/


  

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/  

 

http://www.asz.nl/foldertest/
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