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AMO (Actueel Medicatie Overzicht) 
Zorg dat u het bij u heeft!  
 
Vraag om een AMO bij uw apotheek 
 

Heeft u een afspraak bij uw huisarts of in het ziekenhuis, dan 
is het voor uw eigen veiligheid belangrijk dat uw (huis)arts 
weet welke medicijnen u gebruikt. Natuurlijk staan hierover in 
uw zorgdossier al veel gegevens, maar toch kunt u zelf ook 
veel doen om uw behandeling nog veiliger te maken en 
vergissingen te voorkomen. 
Een Actueel Medicatie Overzicht, kortweg AMO, is hierbij een 
handig hulpmiddel – u kunt dit aanvragen bij uw apotheker. 
Uw (huis)arts kan in dit overzicht lezen welke medicijnen u 
gebruikt, in welke sterktes en hoeveelheden, en welke 
allergieën u eventueel heeft. Zo helpt u uw arts om de juiste 
beslissingen te nemen over uw behandeling. 

 
Denk daarom aan de volgende dingen: 

 
 Weet welke medicijnen u gebruikt en vertel dit aan uw 

apotheker en arts 
Vertel uw apotheker en uw arts welke medicijnen u, met of 
zonder recept, gebruikt. Ook geneesmiddelen die u zonder 
recept koopt bij de drogist of supermarkt zijn hierbij belangrijk. 
Denk aan crèmes, pijnstillers en vitaminepreparaten en 
homeopathische middelen. Vraag uw apotheker om een AMO 
en schrijf deze medicijnen er zelf bij. 
 
 Meld allergieën aan uw apotheker 
Heeft u in het verleden medicijnen gebruikt waarvan u een 
allergische reactie kreeg? Vertel het uw apotheker en laat het 
zo mogelijk vermelden op uw AMO. 
 

 Vertel het uw apotheker wanneer u een verminderde 
nier- of leverfunctie heeft 

Door een verminderde nier- of leverfunctie verandert de 
werking van veel geneesmiddelen. Het kan nodig zijn om de 
dosering aan te passen om deze middelen veilig en effectief 
te kunnen gebruiken. Meld een verminderde nier- of 
leverfunctie daarom altijd aan uw apotheker en vraag of het 
op uw AMO kan komen te staan. 
 Neem uw AMO altijd mee naar uw afspraak! 
Heeft u een afspraak in het ziekenhuis of bij uw huisarts? Als 
uw AMO niet meer actueel is, vraag dan van tevoren een 
nieuw AMO aan uw apotheker. Het bijgewerkte AMO neemt u 
daarna mee naar uw afspraak – het helpt uw arts om de juiste 
beslissingen te nemen over uw behandeling.  
 Het is uw verantwoordelijkheid dat veranderingen in 

uw medicijngebruik worden doorgegeven aan uw 
apotheker 

Gebruikt u bepaalde medicijnen niet (meer), in een andere 

dosering dan voorgeschreven of met een andere regelmaat 

dan op het etiket van het medicijn staat vermeld, meldt dit 

dan aan uw apotheker en arts. Iedere keer als een arts uw 

medicatie verandert, staakt of nieuwe medicatie voorschrijft, 

moet u zelf bij de apotheker een nieuwe AMO vragen.  

Het is nooit verstandig om zonder overleg met uw arts de 

dosering te wijzigen of zelfs te stoppen met het gebruik. Ook 

al heeft u geen klachten, toch is het soms belangrijk om uw 

medicijnen te gebruiken; sommige medicijnen zijn namelijk 

juist bedoeld om ziektes te voorkomen. 
 

Tot stand gekomen door samenwerking tussen: 

* Cohesie, Huisartsenvereniging regio Venlo 

* Viecuri,  Regionaal ziekenhuis Venlo/Venray 

* Limburgse Apothekers Coöperatie 


