
Richtlijnen bij het invullen van het medicatiepaspoort 

 

Hoe moet het medicatiepaspoort ingevuld worden? 

Hieronder staan de richtlijnen geschreven. 

Vraag bij voorkeur de arts om de medicatie en 

bijzonderheden voor u in te vullen met blokletters. En 

het daarna te voorzien van een stempel en-of 

handtekening.  

 

Persoonsgegevens 

m/v            ja/nee 

Omcirkelen (m=man, v=vrouw) 

 

Naam  

Laat de arts uw voornaam en familienaam 

(meisjesnaam) noteren. Deze moeten conform de 

zorgverzekeringskaart ingevuld worden. 

 

Geboorte datum  

Hier komt uw geboortedatum in de volgorde dag – 

maand – geboortejaar.  

 

ID 

Dit betreft het ID-nummer conform uw ID-kaart.  

 

ICE (In Case of Emergency) 

Staat voor “In Case of Emergency” dat betekend ‘wie te 

waarschuwen of te contacten in noodgevallen.’ Geeft u 

het telefoonnummer op van iemand die altijd te 

bereiken is in noodgevallen. Niet uw eigen 

telefoonnummer, maar die van een mantelzorger, 

familielid of kennis.  

 

Bloedgroep 

Kent u uw Bloedgroep en Resusfactor. Laat de arts dit 

hier vermelden. Bent u tevens bloeddonor laat dit 

vermelden bij bijzondere opmerkingen.  

 

Allergie  

Bent u ergens allergisch voor? Laat de arts dit hier 

vermelden. Het kan zijn dat u allergisch bent voor een 

medicatie, voedingsstoffen e.d. Indien meerdere 

allergieën aanwezig zijn, laat deze verder vermelden bij 

de bijzondere opmerkingen. 

 

Arts  

Laat uw huisarts of specialist zijn/ haar naam noteren. 

Als uw specialist uw medicatiepaspoort invult laat hij/ zij 

ook aangeven welke specialisme hij/zij bezit (bv. 

Internist, cardioloog, etc.) 

Bijzondere opmerkingen  

Hier worden alle andere noodzakelijke informatie 

vermeld. Zoals: 

- Bent u bekend met andere chronische of acute ziekten: 

nierinsufficiëntie, hartstoornissen, epilepsie, etc. 

- Bent u bloeddonor  

- Bent u in het bezit van een Pacemaker, Prothesen etc. 

- Zijn er extra allergieën aanwezig.  

- Moet u extra aandacht besteden aan medicatie gebruik 

bijvoorbeeld: Anti diabeticum ½ uur voor het eten 

gebruiken, antistolling ‘s avonds gebruiken, 

simvastatine gebruik, gebruik van ART, e.d. 

 

Medicatie en dosering  

Laat uw arts de medicatie met dosering die u gebruikt 

duidelijke aangeven. Het is voor u en uw omstanders ( 

bij noodgevallen) belangrijk te weten hoe de 

voorgeschreven medicatie gebruikt wordt. Laat hem 

/haar met de handtekening en-of eventueel een stempel 

met paraaf bevestigen voor het invullen hiervan.  

 

Hebt u vragen of klachten over de zorg?  

Als cliënt kunt u altijd naar de website van de 

Consumentenkring 

(http://consumentenkring.com/klachten) voor klachten 

en vragen. Of u stuurt een WhatsApp ( 7202208) of belt 

(521457) naar het Uitvoeringsorgaan Basiszorg. Deze 

gegevens vindt u ook op het paspoort. 

 

Wat zijn de voordelen van het medicatie paspoort? 

- Moeilijke medicijnnamen hoeft u niet meer te 

onthouden. 

- U hoeft niet bang te zijn te zullen vergeten welke 

medicijnen u gebruikt.  

- U heeft uw medicatiegebruik altijd bij de hand 

- In noodgevallen kunnen hulpverleners aan de hand van 

uw medicatiepaspoort weten wat u gebruikt en 

daardoor snel handelen (‘life saver’ dus) 

- Bij verwijzing naar een specialist of andere arts kan u 

gelijk aantonen wat u gebruikt. 

- Ook bij de apotheek, kan de apotheker assistent betere 

informatie geven over de verschillende medicijnen die 

u gebruikt.  

 

Voorwaarden 

U moet uw medicatiepaspoort altijd bij u hebben! 

 

 

 

 

http://consumentenkring.com/klachten

