
 

VRAGENLIJST VOOR THUISMEDICATIE 
UW GEGEVENS 
Naam patiënt:     Rijksregisternummer:   Geslacht: M/V
   
Naam huisarts:     Telefoonnummer huisarts: 
 
Naam apotheker:    Telefoonnummer apotheker: 
     

VOORBEREIDING 
Zorgt u thuis zelf voor uw 
medicatie? 

Ja Neen Nee, wie dan wel?  
Naam + tel. 
 

Heeft u van uw huisdokter een 
lijst van uw thuismedicatie? 

Ja Neen Datum van opstellen lijst 
 
 

 
Heeft u een lijst van uw huisarts? Breng deze mee naar het ziekenhuis.  
Controleer of alle medicatie die u momenteel neemt daarop genoteerd staat, ook wat niet door de huisarts is 
voorgeschreven. Homeopathische producten of voedingssupplementen horen daar ook bij.  
Gelieve hieronder alle producten te noteren die niet op deze lijst staan. 
 
Heeft u geen lijst van uw huisarts? Vraag die op of noteer zelf hieronder alle medicijnen die u momenteel neemt. 
 

Naam medicament Dosis Hoe vaak Hoe laat Reden 
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WEES VOLLEDIG. NOTEER OOK VOLGENDE PRODUCTEN. 

 Bloedverdunners (Asaflow, Plavix, Aggrenox, Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Marcoumar) 
 Inspuitingen (Clexane, Fraxiparine, Insuline) 
 Pijnstillers  
 Pleisters 
 Puffers  
 Vitaminesupplementen of homeopathie 
 Slaapmedicatie 
 Oog- of oordruppels 
 Anticonceptiepil of andere hormonale preparaten 
 Geneesmiddelen die u niet dagelijks neemt 

Heeft u onlangs medicatie gestopt omwille van een geplande ingreep (bv. marcoumar of andere 
bloedverdunners) ? Zo ja, welk geneesmiddel en wanneer bent u gestopt? Als u een schema heeft voor 
marcoumar, welk is dit schema? 
 

Naam medicijn Datum laatste inname 
  
  
  
  

 
ALLERGIEËN  
Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen? Noteer ze hier. 

Naam medicijn Welke klacht, welke reactie Datum van de laatste reactie 

   

   

 

CONTACTPERSOON 
In uw belang en voor eventuele onvoorziene omstandigheden vragen wij u een naam en een 
telefoonnummer op te geven van een contactpersoon. Meestal is dit een partner of een familielid.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
WAT DOET U MET DEZE LIJST 
U kan de medicatielijst afgeven aan uw arts tijdens de raadpleging, aan de opnameverpleegkundige bij 
een opname en aan de verpleegkundige van het pre-opnamecircuit bij een voorinschrijving. 
 
Breng ook steeds uw thuismedicatie mee in de oorspronkelijke verpakking zodat wij die samen met u 
kunnen overlopen. 
 
Handtekening patiënt of begeleider 


