
De volgende partijen werken samen  
in het “medicijnproject” van GoedLeven:

Medische Staf Huisartsen (MSH)
Specialisten Ziekenhuis ZorgSaam
Coöperatie Zeeuws-Vlaamse Apotheken U.A.
Zorgverzekeraar CZ
Patiëntenorganisatie Klaverblad Zeeland

Uw medicijngebruik 
onder de loep

Samen kiezen voor 
het beste medicijn
Duur als het moet, 
goedkoop als het kan



In Zeeuws-Vlaanderen  
werken huisartsen,  
specialisten, apothekers, 
ziekenhuis, gemeentes, 
zorgverzekeraar en de  
patiëntenorganisatie  
samen aan het verbeteren 
van de zorg. Onder de noe-
mer GoedLeven realiseren 
we betere zorg, behoud 
van beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van zorg 
tegen lagere kosten voor de 
regio Zeeuws-Vlaanderen.

Eén van de projecten van 
GoedLeven is om het  
medicijngebruik beter af 
te stemmen op de patiënt. 
Daarover gaat deze folder.

Kritisch kijken naar medicijngebruik
Ontwikkelingen in de gezondheidszorg volgen elkaar  
razendsnel op. We weten steeds meer van ziektes en van 
de werking van medicijnen. Daarom staan we bewust 
eens stil bij de medicijnen die u krijgt. Zijn er verbe-
teringen of aanpassingen mogelijk? 

Er zijn nu andere middelen en methoden beschikbaar dan 
een paar jaar geleden. Die kunnen voor u misschien beter 
werken. Uw (huis)arts kan voorstellen om andere medicij-
nen te gaan gebruiken dan u gewend bent. Goed om daar 
eens samen naar te kijken.

Duur als het moet, goedkoop als het kan
Daarnaast speelt ook de prijs van de medicijnen een rol. 
Als uw (huis)arts of apotheker de keuze heeft uit een duur 
en een goedkoper medicijn, die dezelfde werking hebben 
voor u, dan gaat de voorkeur uit naar de goedkopere vari-
ant. Zo zorgen we er samen voor dat de gezondheidszorg 
en daarmee ook uw zorgverzekeringspremie, betaalbaar 
blijft. Met goedkopere medicijnen verbruikt u ook uw 
eigen risico minder snel.
Uiteraard staat uw gezondheid bij verandering van  
medicijn voorop.

Uw gezondheid voorop
Voor veel ziektes zijn meerdere medicijnen beschikbaar. 
Bij de keuze voor een ander medicijn staat uw gezond-
heid altijd voorop. Een ander medicijn kan bijvoorbeeld 
zorgen voor minder bijwerkingen of beter gecombineerd 
worden met andere medicijnen die u gebruikt. Huisarts, 
specialist en apotheker hebben overleg gehad of in uw 
situatie uw medicijnen kunnen worden veranderd. Ui-
teraard krijgt u bij nieuwe medicatie goede begeleiding 
en uitleg waarop u kunt letten bij het gebruik van deze 
medicijnen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit  
onderwerp? Vraag het uw (huis)arts of apotheker. 
Of kijk voor meer informatie over GoedLeven op 
www.goedleven.nl


