
Met wijkverpleging van Rivas Zorggroep kunt u vertrouwen op veilige zorg; ook waar het gaat om 
medicatie. 

1. Actueel medicatieoverzicht in huis
Voor uw zorgverlener(s) is het belangrijk om te weten welke medicatie u gebruikt. Hierdoor kan 
hij/zij namelijk signaleren of u mogelijk negatieve bijwerkingen ervaart. Daarom vraagt Rivas u om 
altijd een actueel medicatieoverzicht in huis te hebben; ook wanneer uw zorgverlener(s) geen rol 
vervult bij het toedienen van de medicatie. U vraagt uw actueel medicatieoverzicht aan bij uw 
apotheek.

2. Zelfzorgmedicatie: geef ze door aan uw apotheek
Het kan zijn dat u naast de medicijnen die u via de apotheek krijgt nog medicijnen gebruikt die 
u zelf koopt. Die medicijnen (zelfzorgmedicatie) zijn dan meestal niet bekend bij uw apotheker. 
Daardoor kan de apotheker niet beoordelen of u de zelf gekochte medicijnen  veilig kunt gebruiken 
in combinatie met de andere (voorgeschreven) medicijnen. Bovendien ontbreekt de door u 
gekochte medicatie op uw medicatieoverzicht.

Om ervoor te zorgen dat uw zorgverlener(s) u veilig medicatie kan geven, adviseren we u de 
medicijnen die u zelf koopt aan te schaffen bij uw apotheek of deze medicatie door te geven aan 
uw apotheek. Vraag de medewerker in de apotheek deze toe te voegen aan het medicatieoverzicht. 
Wanneer uw zelfzorgmedicatie op uw medicatieoverzicht staat, kan uw Rivas-zorgverlener u op 
een verantwoorde en veilige manier helpen met het toedienen van de medicatie die u zelf heeft 
gekocht.

3. Dubbele controle bij ‘risicomedicatie’
Bij medicatie waarbij u een groot risico loopt als deze verkeerd wordt toegediend, zijn een goede 
voorbereiding, controle en toediening ontzettend belangrijk. Onze zorgverlener(s) betrekt u en/
of mensen uit uw directe omgeving hier graag bij. Hierdoor wordt er dubbel gecontroleerd en het 
risico tot een minimum beperkt. Mocht deze dubbele controle door uzelf of iemand uit uw 
omgeving niet mogelijk zijn, dan organiseert Rivas deze op een andere wijze.
 
Vragen over medicatie
Met uw vragen over uw medicatie kunt u terecht bij uw huisarts en apotheker. Heeft u vragen 
over de vergoeding van uw medicatie? Neem dan contact op met uw apotheker of zorgverzekeraar. 

Uw veiligheid is onze zorg

Rivas Zorglijn 0900-8440
www.rivas.nl
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