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Persbericht

ALLEEN ZEGGENSCHAP BIJ PATIËNT WERKT

Patiënten die actief betrokken worden bij de wisseling van hun medicatie zijn vaker
tevreden, dan patiënten die niet goed geïnformeerd worden door hun arts of apotheker.
Daarnaast willen bijna alle respondenten zelf de combinatie van hun medicijnen kunnen
controleren op interacties. Dat blijkt uit onderzoek van mijnmedicijn.nl.
Een overstap van medicatie, ingegeven door het preferentiebeleid (merk naar generiek of
wisseling van generiek), leidt vaak tot een minder tevreden patiënt. Uit het 2-jarig onderzoek
bleek dat 507 van de 995 respondenten niet goed geïnformeerd waren over de verandering.
Wanneer de patiënt overgezet werd van een merkmedicijn naar een generiek medicijn
leidde dat tot een afname van 57% in tevredenheid. Een verandering van een generiek
product naar een ander generiek product liet ook nog een afname van tevredenheid zien van
35%. Wanneer er echter goede informatie wordt verstrekt en de patiënt zelf kan
meebeslissen of er een overstap wordt gemaakt, vallen deze effecten weg. Dit resultaat
toont aan dat patiënten goed begeleid en actief betrokken dienen te worden. Dit kan onder
andere therapie-ontrouw, ongewenste bijwerkingen en ziekenhuisopnames verminderen.
Poll medicatie-combinatie check
Tevens blijkt uit een recente poll op mijnmedicijn.nl dat 97% van de 691 respondenten
behoefte heeft aan het zelf kunnen uitvoeren van een interactie-check op zijn medicatie. Dit
toont nogmaals aan dat de patiënt zelfmanagement rondom het voorschrijven en gebruiken
van medicijnen zeer belangrijk vindt.
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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 ruim 40.000
ervaringen te vinden.

