
Voorbeeld checklist 
'Patiëntgebonden medicatieproblemen'

Inleiding
Deze checklist helpt je als verpleegkundige of verzorgende om patiënt-
gebonden medicatieproblemen op te sporen. Voor een goede medicatie-
boordeling is het belangrijk dat bekend is welke medicatieproblemen een
patiënt ervaart. Daarbij gaat het om medicatieproblemen van alle
geneesmiddelen die de patiënt gebruikt.

Instructie
Deze checklist vul je in vóór de medicatiebeoordeling door de arts, apotheker
en verpleging of verzorging. Indien nodig/mogelijk kun je dit samen met de
patiënt of de vertegenwoordiger van de patiënt doen. 

Zorg dat je de toedienlijst van de patiënt erbij hebt. Dit helpt je om relevante
medicatieproblemen in beeld te krijgen. Noteer van alle geneesmiddelen de
problemen die ze geven. 

Checklijsten

Er zijn verschillende checklijsten in

gebruik. Enkele andere voorbeelden

zijn:

w Gestructureerde Medicatie

Anamnese van Ephor (zie

www.ephor.nl)

w Checklist farmaceutische

anamnese (zie www.stevenshof.nl) 
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Voorletters + naam

Geboortedatum

Afdeling

Naam arts

Naam medewerker instelling

q  Ja, de patiënt gebruikt naast de voorgeschreven medicatie ook andere medicijnen.

q  Nee, de patiënt gebruikt naast de voorgeschreven medicijnen geen andere medicijnen. 

Schrijf hier de namen van de andere medicijnen.

q  Ja, de patiënt heeft last van (nieuwe) klachten waarvoor mogelijk behandeling nodig is.

q  Nee, de patiënt heeft geen (nieuwe) klachten.

Schrijf hier de klachten op.

q  Ja, de patiënt gebruikt de medicatie zoals voorgeschreven.

q  Nee, de patiënt gebruikt de medicatie niet zoals voorgeschreven.

Schrijf hier wat er anders is aan het gebruik van de medicatie. 

q  Ja, de patiënt gebruikt alle medicatie gemalen.

q  Ja, de patiënt gebruikt een gedeelte van de medicatie gemalen. Schrijf de namen op van de geneesmiddelen die gemalen worden.

De patiënt neemt de gemalen medicatie in met     q  vla     q  yoghurt     q  appelmoes     q  anders .................................................

q  Nee, de patiënt gebruikt de medicatie niet gemalen.

Gegevens patiënt 

1. Gebruikt de patiënt naast de voorgeschreven medicatie nog medicatie die niet op de toedienlijst staat? 
Denk aan: pijnstillers van de drogist, vitamines en homeopathische geneesmiddelen.

2. Heeft de patiënt last van (nieuwe) klachten waarvoor mogelijk medicamenteuze behandeling nodig is?

3. Gebruikt de patiënt de medicatie volgens voorschrift? Denk aan weigeren, uitspugen, verslikken, afwijkende dosis,
andere tijdstippen, enzovoorts. Kijk hiervoor ook op de toedienlijst.

4. Gebruikt de patiënt gemalen medicatie?
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q  Ja, de patiënt heeft problemen met het innemen/gebruik van de medicatie.

q  Nee, de patiënt heeft geen problemen met het innemen/gebruik van de medicatie.

Schrijf hier bij elk geneesmiddel met problemen de naam en welk probleem de patiënt ermee heeft.

q  Ja, de medicatie helpt voldoende.

q  Nee, niet alle medicatie helpt voldoende.

Schrijf hier op waarom je vind dat de medicatie wel of niet voldoende helpen. Zet erbij om welk(e) geneesmiddel(en) het gaat. 

q  Ja, de patiënt heeft mogelijk last van bijwerkingen.

q  Nee, de patiënt heeft geen klachten.

Schrijf hier de mogelijke bijwerkingen op.

q  Ja, ..... keer.

q  Nee, de patiënt is niet gevallen.

q  Niet van toepassing, patiënt is volledig bedlegerig.

Schrijf hier bijzonderheden op. Denk aan redenen van vallen en of er wel of geen letsel was.

q  Ja, de patiënt/vertegenwoordiger is tevreden over de medicatie.

q  Nee, patiënt/vertegenwoordiger is niet tevreden over de medicatie.

Schrijf hier op waarover de patiënt/vertegenwoordiger niet tevreden is. Zet erbij om welk(e) geneesmiddel(en) het gaat. 

q  Ja, er zijn nog vragen/opmerkingen over de medicatie.

q  Nee, er zijn geen vragen/opmerkingen over de medicatie.

Schrijf hier de vragen/opmerkingen over de medicatie - als die er zijn - op.

5. Heeft de patiënt andere problemen met het gebruik van de medicatie? Denk aan moeite met inhaleren, 
problemen door het gebruik van een sonde, enzovoorts.

6. Heb je - voor zover je dat kunt inschatten - het idee dat de medicatie voldoende helpt? Vraag eventueel ook aan de
patiënt of vertegenwoordiger of hij vindt dat de medicatie helpt.

7. Heeft de patiënt last van (mogelijke) bijwerkingen van een of meerdere geneesmiddelen? 

8. Is de patiënt het afgelopen jaar één of meerdere keren gevallen?

9. Is de patiënt/vertegenwoordiger tevreden over de medicatie?

10. Heb je nog vragen/opmerkingen over de medicatie? Dit kunnen ook vragen/opmerkingen zijn die je van de 
patiënt of vertegenwoordiger door hebt gekregen.
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