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Zelf	  interacties	  tussen	  medicijnen	  checken:	  nu	  eindelijk	  mogelijk.	  
	  
Vanaf	  nu	  kunnen	  patiënten	  zelf	  de	  combinatie	  van	  hun	  medicijnen	  controleren	  op	  interacties	  met	  de	  
MedicatieCombinatieCheck	  op	  mijnmedicijn.nl.	  
	  
Het	  combineren	  van	  medicijnen	  is	  niet	  makkelijk.	  Veel	  medicijnen	  kunnen	  elkaar	  beïnvloeden.	  Dit	  
kan	  op	  een	  positieve	  manier	  zijn,	  maar	  ze	  kunnen	  ook	  elkaars	  werking	  verzwakken	  of	  juist	  extra	  
bijwerkingen	  veroorzaken.	  Niet	  alle	  combinaties	  zijn	  even	  doordacht.	  De	  ene	  arts	  weet	  bijvoorbeeld	  
niet	  altijd	  welke	  medicijnen	  al	  zijn	  voorgeschreven	  door	  een	  andere	  arts.	  Ook	  kunnen	  patiënten	  
zelfzorgmedicijnen	  aanschaffen	  die	  niet	  samen	  gaan	  met	  voorgeschreven	  medicijnen.	  Voor	  dit	  soort	  
situaties	  is	  het	  goed	  dat	  de	  patiënt	  zelf	  de	  combinatie	  van	  medicijnen	  kan	  controleren.	  	  
	  
MijnMedicijn	  heeft	  in	  samenwerking	  met	  Pharmaps	  de	  MedicatieCombinatieCheck	  ontwikkeld.	  Deze	  
module	  is	  gratis	  beschikbaar	  voor	  iedereen	  met	  een	  account	  op	  mijnmedicijn.nl.	  Hierin	  kunnen	  
patiënten	  al	  hun	  medicijnen	  invoeren	  en	  controleren	  op	  mogelijke	  interacties.	  
Deze	  service	  is	  uniek	  in	  Nederland,	  en	  is	  ontwikkeld	  naar	  aanleiding	  van	  een	  gebruikersonderzoek	  
van	  MijnMedicijn.	  Hieruit	  is	  gebleken	  dat	  97%	  (669	  van	  691	  respondenten)	  behoefte	  had	  aan	  het	  zelf	  
controleren	  op	  bijwerkingen	  en	  interacties.	  
	  

___	  

Noot	  voor	  redactie: 
-‐ Voor	  meer	  informatie	  of	  vragen	  kunt	  u	  terecht	  bij	   
	   Wendela	  Wessels,	  apotheker	  &	  oprichter	  
	   Insight	  Pharma	  Services	  BV	  	  
	   w.wessels@insightpharma.nl	  
	   +31	  6	  52351282	  	  
-‐ Dit	  bericht	  is	  verstuurd	  door	  Insight	  Pharma	  Services	  –	  www.mijnmedicijn.nl	   
-‐ Wij	  stellen	  het	  op	  prijs	  als	  u	  onze	  url	  wilt	  vermelden:	  http://www.mijnmedicijn.nl	   

Over	  mijnmedicijn.nl	  
Mijnmedicijn.nl,	  onderdeel	  van	  het	  grootste	  Europese	  platform	  op	  het	  gebied	  van	  
medicijnervaringen,	  biedt	  medicijngebruikers	  de	  mogelijkheid	  zijn/haar	  ervaringen	  te	  delen	  
en	  te	  leren	  van	  ervaringen	  van	  anderen.	  Tevens	  biedt	  het	  platform	  patiënten	  
functionaliteiten	  om	  bewust	  bezig	  te	  zijn	  met	  gezondheid.	  Alle	  achtergelaten	  ervaringen	  
komen	  pas	  na	  controle,	  onder	  verantwoordelijkheid	  van	  een	  apotheker,	  op	  de	  site;	  dit	  om	  
de	  kwaliteit	  van	  het	  platform	  te	  kunnen	  waarborgen.	  Inmiddels	  zijn	  hier	  al	  45.000	  ervaringen	  
te	  vinden. 



Over	  Pharmaps:	  Grotere	  medicatieveiligheid	  met	  Pharmaps	  
Pharmaps	  BV	  is	  opgericht	  om	  zorgverleners	  te	  ondersteunen	  bij	  het	  verminderen	  van	  het	  
aantal	  (vermijdbare)	  medicatiefouten.	  In	  ziekenhuizen,	  maar	  vooral	  ook	  in	  de	  sector	  Care	  bij	  
de	  gehandicaptenzorg,	  thuiszorg,	  verpleeghuizen	  en	  verzorgingshuizen	  kan	  de	  
farmaceutische	  zorg	  sterk	  worden	  verbeterd.	  Pharmaps	  ontwikkelt	  daarom	  een	  nieuwe	  
generatie	  beslissingsondersteunende	  softwareoplossingen,	  die	  continu	  redeneert	  met	  alle	  
relevante,	  bekende	  en	  specifieke	  patiënt	  gegevens.	  


