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Minimaal 2 x per jaar en wanneer er dingen veranderen in mijn gezondheid dan 
lopen we mijn klachten door en de medicatie en of die volstaat of aangepast moet 
worden 
Twee keer per jaar 
Elke drie maanden 
1 x en daarna pas weer als de medicatie veranderd 
Ik moet 3x per jaar op controle, en er wordt dus 3x per jaar naar gekeken/besproken. 
2x per jaar. 
4 xper jaar 
ieder half jaar 
1x per jaar en eerder, als er veranderingen zijn in uitslag bloedtest of diagnoses, na 
behandeling apneu bv. 
afhankelijk van verandering in medicijnen of ziektebeeld 
Elke 6 maanden doen we het en ik. Ind dat pfima 
Elk half jaar 
afh van de hoeveelheid... min 2x jr 
Als er een verandering plaatsvind. 
zo nodig 
2 tot 3x per jaar 
bij verandering van klachten 
Bij veranderingen of toevoegingen van andere medicijnen. 
2 Keer p jr 
naar behoefte 
wanneer er verandering van medicatie is 
Dit afhankelijk van de eventuele klachten en de medicijnen. 
Wanneer er een verandering van medicatie is. 
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Normaal gesproken zal 1x per jaar voldoende wel zijn, maar ik kan me voorstellen 
dat bij specifiek medicijngebruik vaker een evaluatie zou moeten plaatsvinden, al 
naar gelang het medicijn. 
Als er nieuwe medicatie wordt voorgeschreven 
Bij verandering, of nieuw medicijn. 
Regelmatig 
 

 

 

 

508 antwoorden  
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Ik gebruik tot op heden weinig medicijnen, maar heb afgelopen jaar wel vijf 
antibioticakuren gehad. Bij elke kuur heb ik zelf contact opgenomen met mijn 
specialist voor CLL (heb ik naast apneu) om te vragen of dat verantwoord is. Nu 
neem ik supplementen van A.Vogel om mijn weerstand te ondersteunen, cq te 
verbeteren. 
Ik ben iemand die eigen regie heeft ik ben heel merkgebonden vanwege allergische 
reacties op vaak de hulpstoffen in medicijnen maar ook veel werkende stoffen waar 
ik heftig op reageer dus ik zit bovenop mijn medicijngebruik 
Er staat wel een controle gepland medio januari- februari 
Alleen voor de bloeddruk vindt een jaarlijkse controle plaats door de 
praktijkondersteuner. 
Huisarts, poh en apotheek weten vaak niet over alle ziektes, dus ook niet waar voor 
je bepaalde medicijnen gebruikt. Mijn internist/endocrinoloog is daar beter in 
gespecialiseerd. Er zou al helpen als deze mensen met elka de zouden overleggen. 
Dan is de controle op de medicatie beter te coördineren. 
Ik gebruik helemaal geen medicijnen en dat is dus de reden dat ik het niet nodig vindt 
dit te bespreken. 
Er is de laatste jaren niet meer gecontroleerd hoeveel ahi mijn man en ik hebben. 
Heb al meerdere malen aangegeven dat ik het wenselijk vind, maar helaas geen 
reactie 
Gm vraag mij af of de bloedverdunners acenecomorol invloed hebben. 
Geen bijzondere kwalen die met medicijnen worden behandeld maar simpel 
ongemak: allergie, overgangsklachten 
Misschien 
Ik heb verschillende chronische aandoeningen waar ik medicatie voor gebruik en ook 
echt gebruiken moet. Maar medicatie brengen ook bijwerkingen of andere klachten 
met zich mee. Ik heb bv ook astma sinds 18 jaar, wat goed onder controle is met de 
medicatie die ik nu heb. Vorig jaar hebben we de onderhoudende 
ontstekingsremmende medicatie afgebouwd, om te kijken hoe dat zou gaan. Toen ik 
een week volledig ervan af was, ging het mis. Vervolgens heb ik 3 kwart jaar 
problemen gehad (ondanks dat ik weer met de medicijnen moest beginnen) voor het 
weer onder controle was. 
Eens p jaar naar longarts word apparaat uitgelezen etc, en binnen of om of in het j2 2 
jaar naar cardioloog . Daar ziet hij ook medicijn gebruik en word er naar aanpassing 
gekeken. Vond hij nog niet nodig 
Ivm handicap gebruik ik periodiek ook oxicodin. Daar wordt altijd moeilijk over 
gedaan en verkrijg ik met moeite. 
Vraag me af oke gebruik medicijnen klachten juist erger maken? Of dat kan? 
Vaak bijwerkingen. Maar mijn medicijnen moeten. Soms combineerd het niet goed 
volgens de apotheek maar huisarts vind weer dat het wel kan. 
De apotheek kijkt altijd of de medicijnen samen gaan hoor.. 
Veel ( huis) artsen kijken vaak niet naar de ( medicijn) historie van de patiënt 
Kennis van huisartsen mbt apneu niet altijd optimaal. 
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Mijn huisarts krijgt van de specialist /het ziekenhuis door wanneer ik nieuwe 
medicijnen krijg. Maar niet waarmee ik stoppen moet! Ik moet constant zelf mijn lijst 
vergelijken. Met een apneu brein niet zo makkelijk! 
Probleem is dat de internist wel eens wat wisseld en ook de cardioloog doet dit. Vaak 
weten ze het zelf niet. 
Omdat je van verschillende specialisten medicijnen krijgt zou 1 persoon 
(waarschijnlijk huisarts) de regie moeten nemen. Ik dit een goede poll, het zet mij wel 
aan het denken. 
mijn slaapapneu en hartfalen is een kip/ei verhaal. Is mijn hartfalen ontstaan door te 
laat ontdekken slaapapneu of is apneu ontstaan door hartfalen???? 
Er is zo wie zo nooit controle over het gebruik met je apneu apparaat, behalve het 
eenmalig uitlezen van het apparaat. Verder hoor of zie je van niemand iets 
Ik sta elke drie maanden bij de praktijkondersteuner. Als er wat zou zijn, kan ik dat 
aankaarten. Mijn medicijnen down hun werk en het is goed zo. 
Door de huisarts is ook nooit een link gelegd tussen apneu, hoge bloeddruk of 
nierproblemen. Ook niet dat ik met de CPAP 16 kilo ben aangekomen in 2004 en 
deze kilo's er niet meer afgaan 
De medicijnen die ik gebruik kan ik zeker niet missen 
Controle medi zou indd besproken moeten worden 
Ik gebruik geen medicijnen 
- 
Ik heb een zeer alerte en attente huisarts alsmede apotheker. Hebben mensen dat 
niet moeten ze hun eigen verantwoording nemen en zelf zo'n gesprek aangaan en 
hun medicijn kritisch bewaken 
Wordt 1x per jaar besproken met de specialist. 
Tot nu toe constateer ik bij de artsen waar ik mee geconfronteerd wordt een 
gemakzuchtige houding t.o.v. Medicijn gebruik 
Er is alleen over het medicijngebruik gesproken, niet over de supplementen. 
Als dit gesprek wordt gekoppeld aan de algehele conditie. Bijvoorbeeld afvallen of 
gewichtstoename kan aanpassing van doseringen tot gevolg hebben. Uitleg waarom 
bijstelling dosering nodig is kan bijdragen aan de acceptatie (of motivatie om (extra) 
af te vallen). 
zelf initiatief nemen en met de arts bespreken bij ons in de praktijk staan ze daar 
open en vinden het fijn dat je meedenkt. 
medicijnen houd ik zelf in de gaten, soms stop ik met een middel vanwege 
bijwerkingen, maar laat dat wel weten bij apotheek en huisarts. 
Ik val onder het cvrm protocol en er wordt dus elk jaar bloed geprikt en moet ik voor 
controle naar de POH. 
heb veel medicijnen voor hart 
het is zorgelijk dat zorgverzekeraars collectief de goedkoopste medicamenten 
voorschrijven. Voorbeeld: ik heb problemen met "statines* aangaande stijf worden op 
hogere leeftijd gebruik ik "crestor" en ik heb er baat bij, Deze medicatie heeft mijn 
huisarts onderzocht en heeft aangegeven dat ik crestor moet blijven gebruiken.en 
heeft dat ook in mijn medisch geheim vermeld! Ik verhuis naar Lewedorp/ zuid 
Beveland en de huisarts daar laat me weten dat ik Crestor niet meer krijg, daar de 
verzekering crestor niet vergoed.en dat simvastine een goede vervanger was, Ik heb 
haar gevraagd om mijn huisarts in Megen/Brabant te bellen,daar ik ervan overtuigd 
dat huis artsen ook met elkaar moeten praten om de patient te helpen. Als u meer 
wilt weten mag u mij bellen,U heeft mijn telefoon nummer. 
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Ik vind dat medicijnen te makkelijk worden voorgeschreven. Zo makkelijk dat je jezelf 
afvraagt of het wel goed is. Misschien kan hier een keer wat strakker naar wordt 
geïnformeerd. 
Weten hoeveel gevaar het kan opleveren door verkeerd gebruik medicatie of te veel 
of verkeerde 
ik gebruik paroxetine, ropinirol, daardoor blijven apneus hoog. 
2 weken geleden werd ik gebeld door de apothekersassistente, prettig gesprek, ze 
stelde veel en adequate vragen, ook over de eigen supplementen zoals vit D e.d. 
Heel belangrijk zo'n check UP van medicatie zeker omdat bepaalde medicatie 
invloed heeft op jou nachtelijke apneus. In mijn geval mijn inslaper en methadon voor 
de pijn. 
Goed bezig. ik smul van het ApneuBulletin. Kan het ook goed lezen op mijn tablet! 
Het lijkt voldoende dat de apotheek zaken in de gaten heeft. 
Het lijkt voldoende dat de apotheek zaken in de gaten heeft. 
Mijn medicijnen zijn voorgeschreven door de arts van Kempenhaeghe en met haar 
bespreek ik dit jaarlijks. 
medicatiegebruik (lijkt mij relevant): 6 verschillende medicijnen. 
xxx 
Begin dit jaar heb ik het zelf aangevraagd bij de apotheker. Leuk gesprek, maar 
nauwelijks inhoudelijk over mijn medicijngebruik. Ik gebruik 12 pillen per dag en was 
teleurgesteld. 
Zijn er BIPAPS die ook de absolute druk: atmosferische druk + voor-ingestelde druk 
regelen? Nu fluctueert de druk met de buiten-luchtdruk mee, omdat alleen het 
surplus+ flow geregeld wordt. i.e. bovenop de buiten-luchtdruk. Als deze zakt valt,-
zeker 's winters,- soms zomaar de helft van de instelling weg en zou ik toch naar 
Spanje moeten overwinteren! ( 1035 mbar wordt 900 mbar = 4,5 cm waterkolom eraf 
van de ingestelde 7 cm in mijn geval. 
Ik heb jarenlang dubbel geslikt. Voor een TIA en voor hartritmestoornis. Medicijnen 
die op hetzelfde gebied werken. Na knieoperatie kwam ik verward thuis en heb de 
thuiszorg gevraag daar naar te kijken zij heeft de huisarts ingeschakeld en na contact 
cardioloog en Neuroloog kon de helft eraf??? dit had door gegaan als ik niets 
gevraagd had zoals u weet kun je daar Dement van worden dat heb ik nog met mijn 
studie mee gekregen. 
Ik ga uit van de kundigheid van mijn huisarts en de apotheek waar ik al jaren kom. 
Ik heb er bij de huisarts wel op aan moeten dringen om wat vaker dit soort dingen te 
bespreken. Zij vond het niet nodig, ook niet toen ik gezegd had dit ivm de slaap 
apneu en aanverwante aandoeningen te willen. 
Keuring voor rijbewijs moet dat perse via de huidige procedure (behandelend 
specialist) naar mijn idee kan dat eenvoudig via de huisarts!! Dit moet veel sneller 
kunnen!! 
Medicijnen worden steeds van fabrikanten veranderd met alle bijwerkingen 
Vaak is het bij gebruik van meerdere medicijnen en het hebben van meerdere 
aandoeningen goed zoeken van de deskundigen welk medicijn in welke dosis wel bij 
je past. Zelf alert zijn op bv slechte nierfunctie en dat aangeven bij de deskundigen 
kan zeker geen kwaad 
Vorig jaar een maagverkleining gehad, dan lijkt me dit helemaal geen overbodige 
luxe. 
Gezien het terug brengen van de suikerziekte ben ik al 4 tabletten kwijt. 
Ik heb een apotheekhoudende huisarts en zie normaal nooit de apotheker of kom in 
een apotheek. Dit gesprek was op initiatief van mijn huisarts die mensen met 
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veelvuldig medicijn gebruik uitnodigde om met apotheker die daarvoor naar de 
praktijk kwam je medicijn gebruik door te nemen. Apotheker nam ruim de tijd om 
huidige medicatie door te nemen en keek bij mijn astma medicatie zelfs nog terug 
naar wat ik in verleden gehad heb om een zo goed mogelijk advies te geven. Zeker 
doordat mijn medicatie door verschillende partijen zijn voorgeschreven zowel door 
huisarts als door specialist vond ik het wel prettig dat er eens door 1 iemand kritisch 
naar gekeken werd of alles wel goed combineert. Wel advies gekregen om van 1 
toch maar eens de generieke versie uit te testen ipv de originele ivm de kosten, maar 
gezien de bijwerkingen die ik eerder had gehad op de medicatie die ik wettelijk moest 
uitproberen voordat ik deze mocht uittesten en waar de bijwerkingen van zijn te 
doen, heb ik dat advies in de wind geslagen. Nu weet ik hoe ik erop reageer en bij 
zelfde middel van ander merk is het maar weer afwachten hoe je op de hulpstoffen 
reageert. En van bijwerkingen zoals ik die op de andere had van hevig hoofdpijn of 
nog slechter slapen dan normaal zit ik niet zo te wachten. Maar vond het wel erg 
prettig dat alles eens goed tegen het licht werd gehouden en besproken. Die uitgifte 
gesprekken bij een nieuw medicijn stellen uiteindelijk weinig voor en geven vaak 
weinig informatie. 
Jaarlijkse algehele controle bij huisarts wordt door huisarts geregeld ! 
Ook vanuit het slaapcentrum wordt nooit contact opgenomen of controle of de 
therapie nog werkt. Ook vivisol heeft geen contcactmomenten meer. Alleen via de 
mail, maar specifieke problemen worden niet echt opgelost en aan de antwoorden 
heb je niet veel. 
Gebruik weinig medicijnen. 
Nee 
dat betekent dat de beoordelaar zowel kennis moet hebben van medicijnen die 
gebruikt worden als van evt gebruikte supplementen. ??! 
Indien iemand medicijnen inneemt zou er een regelmatige evaluatie moeten 
plaatsvinden. De huisarts lijkt mij hiervoor de aangewezen persoon te zijn. Volgens 
mij is dit echter al zo geregeld middels noodzakelijke herhaalrecepten. Het is mi niet 
de bedoeling van het systeem dat herhaalrecepten worden afgegeven zonder 
consult. 
wat hebben jullie toch geweldige onderzoekjes in het bulletin! 
WIlde eigenlijk, anders maar er kwam geen motivatie blok. Ik denk bij verandering 
van medicijngebruik. Daar bedoel, na verdandering van huisarts. Nieuwe medicijnen 
voor iets of verminderen van gebruik. Ik denk dat dan het moment er ook is om dit 
door te nemen. 
boven de 65 jaar wordt er in de week van de verjaardag een apk gehouden waar ook 
de medicijnen aan de orde komen. Een goed systeem!! 
Er zou niet alleen een periodieke beoordeling van alle medicatie moeten zijn maar 
ook een periodieke controle (bezien van samenhang) van de medische klachten. 
Iedere medicus beziet nu zijn "eigen" vakgebied en kijkt niet om naar andere zaken 
(tijd te kort voor een bezoek van ca. 10 minuten). Niemand heeft het totaaloverizcht! 
Ik ben fysiotherapeut en gebruik weinig medicatie. Maar ik merkte toen ik klachten 
kreeg het afgelopen jaar, dat de informatie over mijn gezondheid inclusief 
medicijngebruik, zowel bij mijn huisarts als het regionale ziekenhuis, niet up to date 
was. Ik heb e.e.a. zelf kunnen aanpassen via een inlog in mijn eigen 
ziekenhuisaccount. Maar dan moet je wel kunnen beargumenteren waarom de 
meditatielijst aangepast moet worden en dat kan mogelijk niet iedere patiënt even 
goed. Naar mijn huisarts heb ik een mail gestuurd die meteen verwerkt is in mijn 
dossier. Dus als ik nu ergens kom, is er een up to date medicijngebruik van mij 
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bekend. Dat is wezenlijk voor het geval ik (en ieder ander) onverwacht opgenomen 
wordt in een ziekenhuis of onwel wordt. Veel medische fouten komen door 
onvolledige niet actuele medische informatie. Medicatiegebruik is in dat kader 
essentieel. Daarom pleit ik voor een jaarlijkse medicatiereview. Die kan iedere patiënt 
aanvragen bij zijn huisarts en apotheker. Dan wordt er niet alleen gekeken welke 
medicijnen je gebruikt, maar ook of ze goed bij elkaar passen en of ze nog nodig zijn. 
Dus het is voor mij niet direct een persoonlijk belang, maar ik vind het ten algemene 
een groot belang. Laetitia Dekker 
De apotheek, had wel een folder liggen over dit onderwerp, en bied inmiddels de 
mogelijkheid voor een gesprek op aanvraag. 
Ik heb de laatste tijd wel vreemde klachten, die ik persoonlijk relateer aan steeds 
andere merken voor hetzelfde medicijn 
ik heb apneu, en ik ben óók diabetes, en heb open en bloedende benen en tenen, 
wordt er gewoon sikkeneurig van 
Vind het medicijnen beleid bij mijn Apotheek ver onder de maat. Medicijnen aantallen 
kloppen regelmatig niet. Voorlichting wordt afgedaan met een brochure. Daarnaast 
heb ik al een paar keer gehad dat ik zelfzorg medicijnen kocht en de apotheek niet 
signaleerde dat deze medicijnen niet handig zijn in combinatie met andere 
medicijnen. Bij de huisarts heb ik ook een keer moeten aangeven dat een medicijn 
niet slim is om voor te schrijven bij Apneu. Ik wist dit door de info van de Apneu 
vereniging. 
De klachten houden aan ondanks medicijngebruik 
1 keer gebeurd in de 69 jaar 
Vroeger deden ze dat wel nou niet meer. 
l 
Zelfcontrole leerde mij dat mijn langlopende medicatie volstrekt verkeerd was. 
Mijn ervaring is dat het een uitzondering is, wanneer specialisten die medicijngebruik 
voorschrijven rekening houden met het medicijngebruik dat door andere specialisten 
is voorgeschreven. 
Ik vind dit goede informatie in jullie blad.( zo wie zo een fijn informatief blad) Er zijn 
veel mensen die dit niet weten en jaren dezelfde medicatie gebruiken. 
Op eigen initiatief heb ik met de praktijkverpleegkundige aangegeven dat ik minder 
medicijnen (ivm hoge bloeddruk) dacht te kunnen gebruiken. Ik ben toen met 1 soort 
gestopt. Als ik het zelf niet had aangekaart zou het ook niet ter sprake zijn gekomen. 
ik heb zelf altijd in overleg met de arts kijk op mijn medicijnen. Volgende week naar 
de cardioloog die ook weer het medicijn gebruik bekijkt. 
Het zou fijn zijn als dit gecombineerd zou kunnen worden met het bezoek van de 
PoH voor bijv. Diabetescontrole of hoge bloeddruk controle. 
Een beetje korte vragenlijst 
Goeie vragen! 
 


