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• Is het medicijn voor uzelf?
• Krijgt u het medicijn voor de eerste keer?
• Wat zijn de klachten waarvoor u dit medicijn krijgt?
• Wat heeft de dokter u al over het medicijn verteld?
• De werking van het medicijn.
• Wijze van gebruik en dosering.
• Bijwerkingen.
• Bijzonderheden, adviezen of waarschuwingen.
• Wisselwerkingen met uw andere medicijnen.
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Wat doet de apotheek bij de uitgifte van een medicijn?
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Uw dossier bijwerken
Check! Elke patiënt is anders. Is het medicijn veilig voor u?
Check! Gaat het middel veilig samen met uw andere medicijnen?
Check! Klopt uw dosering?
Waar nodig: bellen met uw dokter.
Dubbelcheck! Tweede controle.
Uitleg! Over werking, bijwerking en gebruik. De schriftelijke 		
uitleg van het medicijn wordt daarna meegegeven.
Dit is meestal de bijsluiter.
Check! Welke vragen heeft u nog?
De apotheker regelt de betaling rechtstreeks met de
zorgverzekeraar. Op de nota ziet u:
Terhandstelling inclusief begeleidingsgesprek
Check! Apotheker doet controle: klopt alles?
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De precieze kosten voor de terhandstelling met begeleidingsgesprek
en de standaard terhandstelling verschillen per zorgverzekeraar en
vallen meestal onder uw eigen risico. Neem voor vragen over de kosten
contact op met de klantenservice van uw zorgverzekeraar.
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