
 

Fiche: oplossingen bij problemen met therapietrouw 

Oplossingen bij problemen met therapietrouw 
Medicatie vergeten innemen 

- Inname linken aan dagelijkse routine 
- Schakel hulp in van bv. de mantelzorger 
- Hulpmiddelen via de gsm: alarm, app (MedApp®, Medisafe®…) 
- Pillendoos met alarmfunctie verkrijgbaar via Parkinson liga 

https://www.parkinsonliga.be/publicaties/pillendoosje   
- Stel een duidelijk medicatieschema op voor de patiënt  

Let op! Noteer duidelijke instructies voor de patiënt waar nodig: specifieke uren van inname, 
wel/niet pletten, wel/niet bij eiwitrijke maaltijd, hoelang na vergeten inname geneesmiddel 
alsnog in te nemen … 

 
Geen medicatie meer in huis 

- Leg het belang uit om stipt de medicatie in te nemen en dus altijd medicatie in huis te hebben 
(Hulpmiddel: zie fiche ‘Waarom je best stipt medicatie neemt’ via https://bit.ly/38GwPvL ). 

- Schakel hulp in om dit te onthouden bv. de mantelzorger 
- Schrijf op wanneer de patiënt de volgende keer moet terugkomen om medicatie 
 

Problemen met het begrijpen van de instructies/gebruik van de medicatie 
- Stel een duidelijk medicatieschema op voor de patiënt  

Let op! Noteer duidelijke instructies voor de patiënt waar nodig: specifieke uren van inname, 
wel/niet pletten, wel/niet bij eiwitrijke maaltijd, hoelang na vergeten inname geneesmiddel in te 
nemen … 

- Herhaal voor de patiënt: 
o Waarom het geneesmiddel gebruikt moet worden 
o Op welke manier het geneesmiddel gebruikt moet worden 
o Hoeveel van het geneesmiddel er ingenomen moet worden  
o Wanneer het geneesmiddel ingenomen moet worden 

 
Problemen met het begrijpen van het belang (doel en werking) van de medicatie 

- Overloop samen met de patiënt doel en werking van het geneesmiddel. Maak duidelijk aan de 
patiënt waarom het belangrijk is om de medicatie in te nemen op deze specifieke uren. (gebruik 
daarbij verduidelijkend schema). 

 
Onduidelijk medicatieschema 

- Stel een duidelijk medicatieschema op voor de patiënt  
Let op! Noteer duidelijke instructies voor de patiënt waar nodig: specifieke uren van inname, 
wel/niet pletten, wel/niet bij eiwitrijke maaltijd, hoelang na vergeten inname geneesmiddel in te 
nemen … 

 
Gebrek aan motivatie 

- Motiveer de patiënt dat medicatie wel degelijk een verschil kan maken voor de patiënt, leg uit wat 
de medicatie zal doen en waarom het belangrijk is om het stipt in te nemen. Vermeld dit ook op het 
verslagblad naar de arts. 

 
Praktische problemen 

- Zie fiche via https://bit.ly/38GwPvL  voor vraagstelling en voorstellen tot oplossing 
 
Klachten/Bijwerkingen 

- Zie fiche via https://bit.ly/38GwPvL  voor vraagstelling en voorstellen tot oplossing 
- Zie vragenlijst niet-motorische symptomen (https://bit.ly/38GwPvL ) 


