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NVN introduceert Medicijnkaartje
Nieuw bij de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en de Nederlandse Transplantatie
Vereniging (NTV) is het Medicijnkaartje; een handig, compact kaartje waarop de
nefroloog of internist van een getransplanteerde nierpatiënt de anti-afstotingsmiddelen
kan noteren die de patiënt gebruikt. Het kaartje heeft het formaat van een creditcard en
kan bij het bezoek aan de huisarts of apotheek worden getoond, zodat hij of zij precies
weet welke medicijnen de patiënt moet hebben.
Waarom een Medicijnkaartje?
Getransplanteerde nierpatiënten gebruiken anti-afstotingsmiddelen om te voorkomen dat
de getransplanteerde nier wordt afgestoten. Het komt echter regelmatig voor dat zij niet
hun vaste merkmedicijnen krijgen, de spécialités, maar een algemeen – generiek medicijn met dezelfde werkzame stof. Omdat er meerdere generieke middelen zijn met
dezelfde werkzame stof, kan er bovendien sprake zijn van steeds wisselende generieke
middelen.
Probleem hierbij is dat het percentage werkzame stof van de generieke medicijnen kan
afwijken van het percentage in de spécialité. Voor sommige ziekten maakt dat weinig
verschil, bij getransplanteerden steekt het echter nauw dat het juiste percentage wordt
toegediend. Wordt daarvan afgeweken, dan kan dat ernstige gevolgen hebben. In
uitzonderlijke gevallen kan de nier zelfs worden afgestoten! Daarnaast werkt het erg
verwarrend voor de patiënt om steeds wisselende verpakkingen te krijgen; dit vergroot
de kans op fouten in de medicijninname.
Met het Medicijnkaartje kan de patiënt aantonen dat hij daadwerkelijk de spécialité moet
krijgen. Het voorkomt discussies bij de huisarts of apotheek, of erger: dat de patiënt,
zonder dat hij het zelf in de gaten heeft, met het verkeerde medicijn naar huis gaat.
Medicijnkaartjes bestellen
Leden van de NVN van wie bekend is dat zij getransplanteerd zijn en de Nederlandse
transplantatiecentra krijgen het Medicijnkaartje automatisch toegestuurd. Mocht u ook
een of meerdere Medicijnkaartjes willen ontvangen, neem dan contact op met de NVN:
035 – 691 21 28 of info@nvn.nl.
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