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*Spoedaanvragen en toxicologisch onderzoek worden alleen na telefonisch overleg met een apotheker in behandeling genomen. 

Voor verdere informatie zie “Geneesmiddelbepalingen, aanvragen van” (iDocnr. 8488) 

 
GENEESMIDDELBEPALINGEN t.b.v. MEDICATIEBEWAKING (dit gedeelte altijd invullen s.v.p.)

Doseringsfrequentie:           …… x per …… dag(en) ……… mg

             iv / ip / oraal / ……… 
 

Toedieningstijd (laatste dosis):   ………… uur, dd …… - …… - …… 
 

Afnametijd en -datum:      ………… uur, dd …… - …… - …… 
 

Bij aanvraag antibiotica: 

Lengte: ……… m      Gewicht: ……… kg      Kreat.: ……… µmol/L 

 

Vraagstelling/ reden aanvraag: 

❏   Bijwerkingen  ❏   Mogelijke interactie 

❏   Therapietrouw ❏   Onvoldoende effect 

❏   Overige, nl. ………………………………………………………………………… 

 
Toegepaste dialysetechniek (indien van toepassing): 

❏   CAPD         ❏   CVVH         ❏   HD

Antibiotica (stolbloed – rood + extra een buis heparinebloed, 

lichtgroen) 
 Gentamicine 

 Tobramycine 

 Vancomycine 

 

Anti-epileptica (stolbloed - rood) 
 Carbamazepine (Tegretol) )     Vrije fractie 

 Fenobarbital (Luminal) 

 Fenytoïne (Diphantoïne)          Vrije fractie 

 Lamotrigine (Lamictal)  

 Levetiracetam (Keppra) 

 Oxcarbazepine (Trileptal) 

 Topiramaat (Topamax) 

 Valproïnezuur (Depakine)  Vrije fractie 

 

Cardiaca (stolbloed – rood) 

 Amiodaron (Cordarone)  

 Coffeïne 

 Digoxine (Lanoxin) (en extra een buis heparinebloed, lichtgroen) 

 Theofylline (Theolair/Theolin) 

 

 

 

Immunosuppressiva (* = buis direct op ijs plaatsen) 

 Azathioprine (Imuran) (heparinebloed – donkergroen)* 

 Ciclosporine (Neoral) (EDTA-bloed - paars) 

 Mercaptopurine (Puri-Nethol) (heparinebloed – donkergroen)* 

 Mycofenolzuur (Cellcept) (stolbloed – rood) 

 Tacrolimus (Prograft) (EDTA-bloed - paars) 

 Sirolimus (EDTA-bloed - paars) 

 

Immunomodulantia (stolbloed – rood) 

 Adalimumab (Humira)  Antistoffen 

 Infliximab (Remicade)  Antistoffen 

 
Psychofarmaca (stolbloed – rood) 

 Amitriptyline (Triptyzol) 

 Clomipramine (Anafranil) 

 Clozapine (Leponex) 

 Imipramine 

 Nortriptyline (Nortilen) 

 
Diversen 
 

 ……………………………………………………………… (buis in overleg) 

Co-medicatie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DRUGS-SCREENING (2 buizen urine, onafhankelijk van aantal keuzes) 

 Amfetaminen / XTC 

 Barbituraten  

 Benzodiazepinen 

 Cannabinoïden / Cannabis 

 Cocaïne 

 GHB 

 Methadon 

 Opiaten 

 
Vermoedelijk gebruik van: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

TOXICOLOGISCH ONDERZOEK (na overleg met ziekenhuisapotheker) 

stolbloed - rood (2 buizen) en/of 24 uurs urine op indicatie; voor methanol:  heparinebloed – donkergroen 

 

 Vluchtige alcoholen (heparine: mintgroen + stolbloed: 

rood) 

 Paracetamol (stolbloed: rood)  

 
Vermoedelijk ingenomen: …………………………………………………………     

Hoeveelheid: ………………………………………………………… 

Lengte: ……… m      Gewicht: ……… kg      Kreat.: ……… µmol/L 

Nierfunctiestoornis   Nee    Ja      Tensie:  

Leverfunctiestoornis   Nee    Ja ……………… mm Hg 

Dialyse  Nee    Ja  Diurese: 

Alcohol  Nee    Ja       …………………………… 

Gebraakt/ gespoeld  Nee    Ja     Comagraad: 

Gelaxeerd  Nee    Ja …………………………… 

Actieve kool  Nee    Ja 

Innamedatum: ………………………    Innametijd: ……………………           Afnamedatum: ………………………    Afnametijd: ………………………… 

Vraagstelling/ klinische anamnese: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Etiket patiëntgegevens 
Neem uw patiëntensticker(s) en legitimatiebewijs 

mee bij uw bezoek aan het ziekenhuis. 

Naam patiënt   …………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum        ……………………………………………………………………………  (dd-mm-jjjj) 

Patiëntnummer  …………………………………………………………………………………………………… 

Aanvragend arts      ………………………………………………………………… Telnr. ……………………… 

Afdeling/poli/adres   …………………………………………………………………  

Cito*                       O Ja 

Franciscus Gasthuis & Vlietland 
Ziekenhuisapotheker Laboratorium: C.J.C. Geerlings 

 

Gasthuis apotheker: 010 – 461 3366 

Tel. Lab. Apotheek: 010 - 461 6053 

Fax                      : 010 – 461 6753 

Kleiweg 500  Postbus 10900 

3045 PM Rotterdam  3004 BA Rotterdam 

 

Vlietland apotheker: 010 – 893 5030 

Tel. Lab. Apotheek: 010 – 893 0301 

Fax                      : 010 – 893 0359 

Vlietlandplein 2  Postbus 215 

3118 JH Schiedam  3100 AE Schiedam 
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