
 

 

 

 

 

 
Aanbevelingen uit Zorg bij medicijngebruik dichtbij mensen 
 

 

 

1. Samen beslissen  

Samen beslissen speelt een cruciale rol in goede en passende zorg bij medicijngebruik. 

De patiënt moet betrokken worden bij de keuzes en afspraken in het zorgproces.  

 

2. Persoonsgerichter gebruik van medicijnen organiseren  

Organiseer het goede gesprek in de fase voordat een patiënt start met medicijnen.   

Neem de tijd voor het gesprek over diagnose, de keuzemomenten voor de behandeling en 

de uitleg over de behandeling. Neem hierin de wensen en behoeftes van de patiënt mee. 

Het goede gesprek kan kort en eenmalig zijn bij situaties waar snel beslissingen moeten 

worden genomen voor een behandeling. Het goede gesprek kan uit meer dan één gesprek 

bestaan als er niet direct gestart hoeft te worden met medicijnen. 

 

En maak afspraken over het vervolg van de behandeling. Zodat het voor de patiënt 

duidelijk is wanneer de behandeling geëvalueerd wordt. Maar ook wanneer en naar wie hij 

toe kan met vragen of onduidelijkheden over het gebruik van de medicijnen. 

 

3. Ontwikkel keuzemogelijkheden voor de manier waarop patiënten de medicijnen 

ontvangen. 

 

4. Ontwikkel keuze in de informatie en instructie over het gebruik van medicijnen 

Zorg dat er verschillende momenten en manieren zijn, waarop patiënten informatie en 

instructie kunnen ontvangen over het juist gebruiken van hun medicijnen. En zorg dat dit 

past bij hun behoeftes en wensen. 

 

5. Evalueer het medicijngebruik na een afgesproken periode 

Bespreek met de patiënt hoe hij het gebruik van de medicijnen heeft ervaren. Bespreek 

de resultaten, ervaren bijwerkingen en of zich nog problemen hebben voorgedaan met 

het gebruik. En maak afspraken over het stoppen met medicijnen, het afronden van de 

behandeling of over het vervolg van de behandeling. 

 

6. Verbeter de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners 

Patiënten verwachten dat alle kennis, die nodig is wanneer zij medicijnen gebruiken, 

ingezet wordt. Dat vraagt van de betrokken zorgverleners, onder wie huisartsen, andere 

medewerkers van huisartspraktijken, apothekers en apotheekteams en 

wijkverpleegkundigen, dat zij samenwerken en afspraken maken over wanneer zij 

elkaars kennis benutten en inzetten.  
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