Medicatieverificatie

Mensen gebruiken steeds vaker verschillende medicijnen tegelijk. Ieder medicijn heeft
andere risico’s, bijwerkingen of interacties met andere geneesmiddelen. Het is daarom
belangrijk dat uw zorgverlener op de hoogte is van de medicijnen die u gebruikt. CWZ
maakt, met uw toestemming, gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het LSP is een
beveiligd netwerk waarop de meeste apothekers en huisartsen uit de regio zijn
aangesloten. Het ziekenhuis krijgt via het LSP een overzicht van de medicijnen die u
gebruikt.

Een actueel overzicht voor uw behandeling
Uw behandelend arts in CWZ bekijkt uw medicijnoverzicht van het LSP als u een afspraak in
het ziekenhuis heeft, wordt opgenomen in het ziekenhuis of op de spoedeisende hulp (SEH)
bent. De gegevens worden met u doorgenomen en opgeslagen in uw patiëntportaal
MijnCWZ. In patiëntportaal MijnCWZ heeft u zelf ook inzicht in het huidige medicijngebruik.
Het doornemen van uw medicijnoverzicht gebeurt soms ook door een apothekersassistent of
doktersassistent, dit gebeurt meestal vóór uw afspraak met de arts.
Bij uw behandeling gebruikt uw arts in CWZ het gecontroleerde overzicht. Bijvoorbeeld als u
nieuwe medicijnen krijgt voorgeschreven. Na uw behandeling in het ziekenhuis informeert
CWZ uw zorgverlener (zoals huisarts, apotheek of thuiszorg) over de medicijnen die u op dat
moment gebruikt (als u daarvoor toestemming heeft gegeven).

Uw toestemming voor LSP
CWZ kan alleen met uw toestemming uw medicijngegevens raadplegen in het LSP.
Deze toestemming geeft u aan uw apotheker of apotheekhoudende huisarts. Zij mogen dan
uw gegevens beschikbaar stellen. U kunt op twee manieren toestemming geven:
 Aanmelden bij uw apotheekhoudende huisarts of apotheker. Voor elke apotheek waar u
medicijnen ophaalt moet u apart toestemming geven.
 Aanmelden via de website: www.ikgeeftoestemming.nl. Daar geeft u aan of u geïnformeerd
wilt worden, wanneer en door wie uw gegevens worden ingekeken.
Het kan zijn dat u liever geen toestemming geeft voor inzage via het LSP. Vraag dan een
actueel medicijnoverzicht op bij uw apotheek. Neem dit mee naar uw afspraak in het
ziekenhuis.

Uw toestemming in MijnCWZ
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CWZ kan na uw behandeling uw nieuwe medicijnoverzicht delen met uw zorgverlener, zoals
uw huisarts. Dat kan alleen als u daarvoor toestemming geeft aan CWZ. Dat kan via
patiëntportaal MijnCWZ, bij ‘Mijn instellingen’. U kunt uw toestemming in MijnCWZ op elk
moment aanpassen. U kunt uw toestemming ook doorgeven via het toestemmingsformulier.
Ga voor meer informatie naar: www.cwz.nl/mijncwz/gegevens-delen/

Adres en telefoonnummer
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Telefoon (024) 365 76 57
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Website: www.cwz.nl

