Actie

Dit slikt u toch niet?!

Kans maken op een gratis boek
uit de serie ‘De ziekenboeg’?

Terug naar één
innamemoment

Leef! geeft in samenwerking met uitgeverij De Vier Windstreken 10 exemplaren weg van
het boek ‘De diabetes van Daan’.

Ik heb hartfalen en geleerd ermee te leven.
Ik ben gestopt met roken en probeer gezond
te eten. Mijn tempo is veranderd. Ik doe het
rustiger aan om extreme vermoeidheid te voorkomen. Op zich gaat het best goed. Maar ik
vond het een hele klus om mijn vier medicijnen
verspreid over de dag in te nemen. Toen ik dat
zei tegen mijn apotheker, nodigde ze me uit
voor een gesprek.

Boekenserie ‘De ziekenboeg’
De boeken uit de serie ‘De ziekenboeg (extra)’ gaan over medische situaties, verteld vanuit de
belevingswereld van een kind. De informatieve, vlot geschreven verhalen behandelen acute
ziektes, aandoeningen, medische ingrepen, of chronische ziektes en helpen kinderen bij de
voorbereiding op de behandeling of ingreep en de verwerking ervan. De vele illustraties
verhelderen de situaties en maken de gebruikte medische voorwerpen herkenbaar. Meer
informatie vindt u op www.vierwindstreken.com of www.ziekenboeg.com.

Samen met mijn apotheker heb ik mijn medicijnen één voor één doorgenomen. Ze had een
aantal goede ideeën die ze met mijn arts heeft
besproken. Haar voorstel was om de bloeddrukverlager die ik drie keer per dag gebruik
te vervangen door een andere die eenmaal
daags gedoseerd wordt. Ook voor de statine
die ik ’s avonds inneem had ze een alternatief
dat op een ander moment genomen mag worden*. Mijn huisarts is akkoord gegaan met de
voorgestelde wijzigingen. Ik hoef nu alleen ’s
ochtends aan mijn medicijnen te denken.
Ik weeg mezelf elke ochtend. Met mijn arts
heb ik de afspraak dat ik een extra plaspil mag
nemen als mijn gewicht snel toeneemt en ik
vocht vasthoud. Maar mijn apotheker was niet
op de hoogte. Daardoor liep mijn voorraad
medicijnen niet meer gelijk. Ze heeft me een
extra doosje plaspillen meegegeven.

In de serie ‘De ziekenboeg’ en ‘De ziekenboeg extra’ zijn 15 titels verschenen.
Daan is moe en voelt zich niet fit. ‘Mag ik wat drinken?’ vraagt hij.
‘Alweer? Je hebt net limonade gehad,’ zegt zijn moeder.
‘Ja, maar ik heb zo’n dorst,’ zegt Daan.
Daan is al een tijdje moe en hangerig. Ook heeft hij steeds meer dorst, en het lijkt wel of
hij magerder wordt. Als zijn moeder hem meeneemt naar de huisarts, blijkt hij diabetes
te hebben.

PROFIEL
Dirk, 62 jaar
Hartfalen
4 geneesmiddelen

Wat is er aan de hand als uw kind diabetes heeft? In ‘De diabetes van Daan’ leest u
hoe het is voor een kind om diabetes te hebben en wat er allemaal verandert.

RESULTAAT
MEDICATIEBEOORDELING
Eén innamemoment in
plaats van vier.
Praktische tips voor
het medicijngebruik.

WINACTIE
Wilt u kans maken op een gratis exemplaar van
‘De diabetes van Daan’?
Stuur dan voor 1 november 2016 een e-mail naar leef@serviceapotheek.nl met als
onderwerp ‘Daan’ of schrijf naar Leef!, Postbus 151, 5201 AD ’s-Hertogenbosch, onder
vermelding van ‘Daan’. De winnaars ontvangen half november bericht.
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de medicatiebeoordeling

Ook mijn duizeligheid kwam ter sprake. Mijn
apotheker vertelde mij dat dit komt door de
bloeddrukverlaging van de ACE-remmer, plastablet en bètablokker. Ze gaf me de tip altijd
langzaam op te staan. Hiermee voorkom ik dat
ik val, wat al eens voorgekomen is.

“Mijn arts en apotheker
zijn nu allebei
weer op de hoogte”
*Minder medicijnen of minder innamemomenten is niet
het doel van een medicatiebeoordeling. Het doel is een
optimaal geneesmiddelgebruik. Dat kan ook betekenen
dat u meer of andere medicijnen krijgt. Of in een andere
dosering.
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