Aalst zit op schema

Via 'Aalst op schema' willen de stad, huisartsen, apothekers
en ziekenhuizen ondersteuning bieden op vlak van correct
medicatiegebruik. Hiervoor wordt gewerkt met een medicatieschema. Het schema biedt een overzicht van de geneesmiddelen die iemand nodig heeft, op welke tijdstippen en hoeveel
ze toegediend moeten worden.

De patiënt

• vraagt een medicatieschema
aan zijn/haar arts of apotheker
• heeft het medicatieschema
steeds op zak buitenshuis en
neemt het mee naar elke
zorgverlener
• neemt de geneesmiddelen
volgens het medicatieschema
• neemt bij twijfel contact
op met arts en/of
apotheker.

Het ziekenhuis

• vraagt bij opname of de
patiënt een medicatieschema heeft
• zorgt bij ontslag voor een
actualisatie van het medicatieschema en bezorgt dit ook
aan de patiënt en zijn/haar
zorgteam.

De thuisverpleegkundige
• helpt de patiënt met het klaarzetten en/of
innemen van geneesmiddelen op basis van
het medicatieschema
• koppelt bij twijfel terug
naar arts en/of apotheker
• moedigt patiënten
zonder medicatieschema aan om er
één te laten opmaken
door arts of apotheker

Aalst
www.regioaalst.be/opschema

De stad

De arts

• schrijft medicatie voor en
geeft hierbij de nodige uitleg
• maakt een medicatieschema aan
• controleert een bestaand
medicatieschema en
wijzigt indien nodig
• bezorgt het medicatieschema aan de patiënt
en zijn/haar zorgteam
(arts, thuisverpleegkundige,
mantelzorger, …)

De mantelzorger

• ondersteunt de patiënt in het verkrijgen van
een medicatieschema via arts of apotheker
• zorgt ervoor dat de patiënt het medicatieschema steeds op zak heeft buitenshuis en
het meeneemt naar elke zorgverlener
• helpt de patiënt bij het klaarzetten en/of
innemen van geneesmiddelen op basis
van het medicatieschema.
• neemt bij twijfel in overleg
met de patiënt contact op
met arts en/of apotheker

De apotheker

• levert medicatie af en geeft hierbij de nodige uitleg
• maakt een medicatieschema aan
• controleert een bestaand medicatieschema
en wijzigt indien nodig
• bezorgt het medicatieschema aan de patiënt
en zijn/haar zorgteam.
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• communiceert actief over het
belang en het gebruik van een
medicatieschema
• stelt informatie ter beschikking via de Zorgbalie
• moedigt personen zonder
medicatieschema aan om er
één te laten opmaken door
arts of apotheker
• organiseert infosessies voor
burgers over correct
geneesmiddelengebruik en het
medicatieschema

