
 

Dit medicijnpaspoort is te downloaden via onze website.  www.skbwinterswijk.nl/medicijnpaspoort     

 

 

 

 

 

Naam                                 

Geslacht  Man  Vrouw 

Geboortedatum                                
 
BSN                                  
(Burger Service Nummer) 

Huisarts                                 

Apotheek                                  

Heeft u een medicatie allergie?  

Zo ja, waarvoor:                                    

  

Medicijnpaspoort 
Samen beter met een goed bijgewerkt 
medicijnpaspoort! 

Het is belangrijk dat uw arts weet welke medicijnen u 
gebruikt. Noteer daarom alle medicijnen die u gebruikt op 
dit medicijnpaspoort. Controleer bij een volgend bezoek 
of het overzicht nog klopt. 

 

Z.O.Z 

1.  Noteer alle medicijnen die u gebruikt 
De medicijnen die u van de apotheek heeft 
gekregen. Hiervoor kunt u ook een 
medicijnoverzicht opvragen bij uw eigen apotheek.  
 
De medicijnen die u zelf koopt, bijvoorbeeld via de 
drogist of via internet.  
 

2.  Draag dit paspoort altijd bij u  
Toon het aan de arts en bij ziekenhuisopname.  
Doe dit ook in het buitenland. 
 

3.  Werk het overzicht goed bij  
Dan heeft u altijd een actueel medicijnoverzicht 
voor uzelf en voor uw zorgverleners.  

 

1.  Noteer alle medicijnen die u gebruikt
     De medicijnen die u van de apotheek heeft 
     gekregen. Hiervoor kunt u ook een medicijnoverzicht 
     opvragen bij uw eigen apotheek. 

     De medicijnen die u zelf koopt, bijvoorbeeld via de   
     drogist of via internet. 

2.  Draag dit paspoort altijd bij u 
     Toon het aan de arts en bij ziekenhuisopname. 
     Doe dit ook in het buitenland.

3.  Werk het overzicht goed bij 
     Dan heeft u altijd een actueel medicijnoverzicht  
     voor uzelf en voor uw zorgverleners.

 Z.O.Z



 
Bij ziekenhuisopname in Streekziekenhuis Koningin Beatrix graag ter controle uw medicatie meenemen. 

Medicijnnaam Sterkte Toedienings-
vorm 

Dosering Start-
datum 

Stop- 
datum 

Voorschrijver Reden 
 

Voorbeeld: 
Paracetamol 

500 mg Tablet 4x1 11-02-
2016 

- Huisarts Pijn 
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