6 april 2017

Wat staat er in een persoonlijke GIP?

Naam van de patiënt
Adres
Postcode Woonplaats

Naam van het medicijn
Werking
■ Het werkzame middel
Korte uitleg wat er in het middel zit en de sterkte.

■ Waar het medicijn voor is
In de GIP staan verschillende toepassingen namelijk:
• geregistreerde toepassingen (deze staan in de
oﬃciële bijsluiter)
• oﬀ-label toepassingen (deze staan in het
Informatorium)

■ Hoe dit medicijn werkt
Korte uitleg wat het medicijn in het lichaam doet.

■ Wanneer het begint te werken
Uitleg wanneer de werking begint.
Hier kan ook informatie staan over wanneer de klachten
verminderen. Of als de werking niet merkbaar is
wanneer de arts controleert of het middel werkt.

Bijwerkingen
Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke
bijwerkingen.
De bijwerkingen zijn gegroepeerd op advies. In iedere
alinea staat wat de patiënt moet doen wanneer hij een
van de bijwerkingen krijgt.

Voor u dit medicijn gaat gebruiken
■ Gebruik met uw andere medicijnen
Hier vind je de medicatiestatus van de patient.
Bijvoorbeeld:

•
•

Naam van het medicijn (werkzame stof)
Generiek medicijn (werkzame stof 2)

Als er interacties tussen de gebruikte middelen zijn, kan
er in de GIP advies aan de patient worden gegeven.

Health Base
Papiermolen 36 3994 DK Houten | 030 740 03 60
patienteninformatie@healthbase.nl | www.healthbase.nl
regel met vrije tekst

Bij Merknaam (werkzame stof) en werkzame stof 2
Wanneer je tijdens het aanschrijven hebt aangegeven
dat er informatie over een interactie afgedrukt moet
worden op de GIP. Dan vind je deze informatie hier.
Als de gegevens niet kloppen of bij wijzigingen
Hieronder volgt een oproep aan de patient om te
melden als de medicijnen in de status niet kloppen of
als de dosering wijzigt.
Als u andere medicijnen gebruikt
Hier volgt een oproep aan de patient om aan te geven
of er vrij verkrijgbare middelen gebruikt worden.

■ Gebruik bij uw andere ziekten of klachten
Hier staat informatie over de contra-indicaties.
Van de meeste contra-indicaties staat extra
informatie in het boek of de website ‘Commentaren
Medicatiebewaking’.
Merknaam (werkzame stof) bij contra-indicatie
Wanneer je tijdens het aanschrijven hebt aangegeven
dat er informatie over een contra-indicatie afgedrukt
moet worden op de GIP. Dan vind je deze informatie
hier.

■ Invloed op reactievermogen en rijvaardigheid
In deze rubriek staat praktische informatie voor de
patiënt over hoe lang een middel het reactievermogen
beïnvloed. En er dus niet gereden mag worden.
Daarnaast wordt er ook gewaarschuwd dat alcohol het
reactievermogen verder kan verminderen.
Deze rubriek staat alleen in de GIP als het middel
invloed heeft op het reactievermogen.

■ Gebruik bij zwangerschap
De vraag, of een middel gebruikt mag worden tijdens
de zwangerschap, wordt in deze rubriek beantwoord.
Deze informatie is altijd aanwezig, ook als het middel
veilig gebruikt kan worden.

■ Gebruik bij borstvoeding
Hier wordt informatie gegeven over het gebruik van
dit middel bij borstvoeding. Deze informatie is altijd
aanwezig, ook als het middel veilig gebruikt kan
worden.
zie volgende bladzijde »

Naam van het medicijn

De informatie over zwangerschap en borstvoeding
wordt alleen getoond bij vrouwen van 12 tot 50 jaar.

Het gebruik van dit medicijn
Hier wordt uitgelegd hoe het middel gebruikt moet
worden. En er is extra uitleg over de waarschuwingen
en adviezen die op het etiket staan.

■ Uw dosering
Deze dosering komt overeen met de ingevoerde
doseercode.

■ Gebruikelijke doseringen
Van alle toepassingen die in de rubriek ‘Waar het
medicijn voor is’ staan, staat hier welke doseringen er
meestal worden gegeven. Deze informatie is aangepast
aan de leeftijd van de patiënt.

■ Hoe lang gebruiken
In deze rubriek wordt informatie gegeven die gericht
is op het bevorderen van therapietrouw. Bij middelen
die langdurig gebruikt moeten worden, bijvoorbeeld
preventieve medicatie bij patiënten met hart- en
vaatziekten.
Ook kan er bij middelen die incidenteel gebruikt
worden informatie in deze rubriek staan. Om
overgebruik te voorkomen.
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Bij vragen, of voor meer informatie
In deze rubriek wordt de patiënt naar de apotheek of
arts verwezen wanneer er nog vragen zijn. De website
www.mijnbijwerking.nl staat erin voor het melden
van bijwerkingen bij het Lareb. Voor de patiënt die
meer wil weten over zijn aandoening worden ook
patiëntenorganisaties kort genoemd. De laatste rubriek
bevat een disclaimer. De tekst vermeldt dat de GIP een
selectie bevat van de informatie die over dit middel
bekend is. En dat de GIP voor de patiënt op maat is
gemaakt en dus niet geschikt is voor andere personen.
Meer weten over de GIP
Meer informatie over de GIP kun je vinden op
www.healthbase.nl/gip. Bij vragen kun je contact
opnemen met de afdeling Patiënteninformatie. Per mail
patienteninformatie@healthbase.nl of telefonisch 030-7400360.
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Informatie van de apotheek
hier kan de apotheek zelf een tekst invullen.

■ Bij een vergeten dosering
Als de patiënt vergeten is om het medicijn in te nemen,
staat hier wat hij dan moet doen.

■ Stoppen met het gebruik
Wanneer het stoppen van een middel klachten kan
veroorzaken, zoals ontwenningsverschijnselen of
rebound-eﬀecten, wordt daar in deze rubriek voor
gewaarschuwd.

■ Bewaren
Informatie over hoe het middel bewaard moet worden.
En soms ook hoe lang het na openen goed blijft.

Andere adviezen
Hier staan adviezen die belangrijk zijn voor een goede
behandeling, zoals leefregels.

Hier staat een beschrijving hoe het medicijn eruit ziet.
En of er een recept van de arts voor nodig is.
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Kenmerken van dit medicijn

