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Emergis en de apotheek 
Tijdens uw opname in de kliniek ontvangt u de medicijnen via de apotheek van 
Emergis, Oostmolenweg 105 in Kloetinge. Telefoon 0113 26 74 80. Deze apotheek 
is onderdeel van Scheldezoom Farmacie
BV. Na uw ontslag uit de kliniek gaat u voor uw medicijnen weer naar uw
eigen apotheek.

Tijdens uw verblijf in een beschermende woonvorm (BW) ontvangt u de 
medicijnen via de medewerkers van de BW of uit de openbare apotheek waar 
de desbetreffende BW afspraken mee heeft gemaakt. 

Medicatieveiligheid
Voor de cliënt is veiligheid bij toediening van medicijnen van groot belang. Dit 
betreft de juiste dosering en de juiste bewaring. Elke medicatieopdracht wordt 
door een arts vastgelegd in een elektronisch voorschrijfsysteem. De apotheek
controleert elke medicatie op dosering en ongewenste wisselwerking met
andere medicatie. De medewerkers die de medicatie toedienen worden
speciaal geschoold. Er is toezicht op de bewaring van medicatie. Een eventuele

In deze folder vindt u informatie over medicijnen tijdens 
uw opname bij Emergis of in een van de beschermende 
woonvormen. Medicijnen kunnen een onderdeel zijn 
van uw behandeling. Uw behandelaar bespreekt met u welke 
medicijnen u kunnen helpen.



tekortkoming wordt vastgelegd in het VIM-systeem van 
Emergis (Veilig Incidenten Melden).
 
Medicijnen en vervangers
Emergis werkt met een zogeheten geneesmiddelenformularium. 
Dat is een lijst van medicijnen die Emergis bij voorkeur gebruikt. 
De medicijnen van de lijst zijn altijd op voorraad. Heeft u 
een medicijn nodig dat niet op de lijst staat? Dan overlegt 
de arts of psychiater met de apotheker. Veel medicijnen zijn 
te vervangen door een gelijkwaardig ander medicijn of een 
merkloos medicijn. Ook deze vervangers staan op een lijst: de 
substitutielijst. Beide medicijnlijsten zijn goedgekeurd door de 
Geneesmiddelencommissie van Emergis.

Medicijnen in zakjes (GDS)
U ontvangt de medicijnen zoveel mogelijk voorverpakt in een 
GDS-zakje. Dit om verwisseling van medicatie te voorkomen. 
Een Geautomatiseerd Distributie Systeem (GDS) zorgt ervoor 
dat elke dosering apart geëtiketteerd is met uw naam, de 
naam van het medicijn en het tijdstip van toediening. 
 
Informatie delen met uw huisarts en eigen apotheek
Het is belangrijk dat uw behandelaar bij Emergis precies weet 
welke medicijnen u gebruikt. De arts kan zien of het medicijn 
dat voor u wordt voorgeschreven samengaat met uw andere 
medicijnen. Emergis vraagt deze informatie op bij uw eigen
apotheek. Iedere wijziging in uw medicijnen geeft Emergis 
door aan uw huisarts en eigen apotheek. Voor de uitwisseling 
van gegevens heeft Emergis uw toestemming nodig. 
Uw toestemming wordt vastgelegd in uw elektronisch 
patiëntdossier. U kunt uw toestemming op elk moment weer
intrekken.





Actueel medicatieoverzicht
U kunt bij uw apotheek altijd vragen om een actueel 
medicatieoverzicht. Bij ontslag uit de kliniek van Emergis
krijgt u een actueel medicatieoverzicht mee dat u aan uw 
huisarts en eigen apotheek kunt verstrekken. Het is belangrijk 
dat u de arts of psychiater van Emergis informeert over al uw
medicijnen. Ook als die door een externe specialist zijn 
voorgeschreven.

Medicatie beoordelen
Minimaal eenmaal per jaar beoordelen de apotheker en uw 
arts/ psychiater bij Emergis uw medicatie. Uw inbreng is hierbij 
van belang. Vragen die aan de orde komen zijn:
o Is elk medicijn nog wel nodig?
o Moet er een extra middel worden toegevoegd?
o Behoeft de dosering aanpassing?
o Zijn er wisselwerkingen te verwachten tussen de verschillende  
   medicijnen?

Uw ervaringen met medicijnen
U kunt uw ervaringen met een medicijn melden op de website
www.meldpuntmedicijnen.nl. Dit meldpunt is een 
samenwerking van het Nederlands Instituut voor Verantwoord 
Medicijngebruik met een aantal patiëntenorganisaties,
de Consumentenbond en de Wetenschapswinkel 
Geneesmiddelen Utrecht. Het initiatief wordt gesteund door het 
ministerie van VWS en de apothekersorganisatie KNMP. Met
het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb zijn afspraken 
gemaakt over samenwerking over gemelde bijwerkingen.

Vragen over medicijnen
Heeft u vragen over uw medicijnen? Voor algemene vragen 
gaat u naar www.apotheek.nl. Voor specifieke vragen neemt 
u contact op met de apotheek van Emergis, 0113 26 74 80. 
De verpleegkundige kan voor u een GIPz afdrukken. Dit is 
geneesmiddeleninformatie voor de patiënt in een ziekenhuis.
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