
Enkele getuigenissen

Peter (38): "Sinds mijn ziekte kan ik me moeilijk 
concentreren en dingen onthouden. Ik neem veel 
pillen in en ik krijg ook om de 4 weken mijn inspui-
ting. Ik moet toegeven dat ik soms vergeet dat de 
verpleegkundige gaat langskomen. Voor mij is zo'n 
herinneringstelefoontje zeker heel nuttig om dat 
niet te vergeten."

Anja (41): "Mijn zus Ellen is iemand die psychisch 
kwetsbaar is. Ze woont zelfstandig, maar heeft 
het soms moeilijk om structuur in haar leven te 
brengen. Het lukt haar onder andere niet om te 
onthouden dat ze haar inspuiting moet krijgen. 
Daarom heb ik samen met mijn zus beslist om de 
dienst 'Nabije zorg op afstand' in te schakelen. Ze 
denkt er dan aan om naar de apotheker te gaan en 
de verpleegkundige binnen te laten.  En zo ben ik 
ook gerust dat ze haar medicatie op tijd krijgt."

Nabije zorg 
op afstand

Herinneringstelefoons bij 
langwerkend antipsychoticum

INFO & VRAGEN?

Bel ons 7 dagen op 7, 24 uur op 24, voor 

meer informatie of voor een zorgaanvraag 

op het nummer 014-24 24 24. Je kan ook 

bijkomende informatie aanvragen via 

info@wgkantwerpen.be.
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Je behandelende arts heeft je een langwerkend 
antipsychoticum voorgeschreven. Dit maakt deel 
uit van je herstel en helpt voorkomen dat je hervalt. 
Het is dus zeer belangrijk dat je medicatie tijdig en 
regelmatig toegediend wordt. 

Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen hecht veel belang 
aan een goede nazorg. We helpen je graag bij de 
opvolging van de inspuitingen. 

Wat is 'Nabije zorg op afstand'?

'Nabije zorg op afstand' is een dienst van de 
Zorgcentrale van het Wit-Gele Kruis die werkt met 
herinneringstelefoons.

 
Concreet

Gratis

• De herinneringstelefoons door het Wit-Gele 
Kruis van Antwerpen zijn gratis voor jou als je 
voldoet aan onderstaande voorwaarden.

• Je dient zelf te zorgen voor voorschriften en het 
afhalen van je medicatie in de apotheek. 

Wat zijn de voorwaarden?

• Je hebt een voorschrift om een langwerkend 
antipsychoticum af te halen bij de apotheek.

• Je hebt ook een voorschrift voor de periodieke 
toediening van de medicatie door de thuis-
verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis van 
Antwerpen. 

• Je bent telefonisch bereikbaar.
• Je hebt het aansluitingsformulier ingevuld en 

ondertekend. 

NZOA
herinneringstelefoons bij  
langwerkend 
antipsychoticum

Drie werkdagen vooraleer je thuisverpleeg-
kundige langskomt voor de toediening van je 
medicatie, krijg je een herinneringstelefoon.

Een medewerker van de Zorgcentrale belt je 
op om:

• je te herinneren aan de afspraak,
• je te vragen om de medicatie af te halen 

bij de apotheker. 


