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Allergieën, medicijn gebruik  
en medische wensen
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Het hebben van een allergie brengt extra alertheid met zich mee. Om te
voorkomen dat je een allergische reactie krijgt moet je niet in aanraking
komen met de stoffen of producten waarvoor je allergisch bent. Ook het
slikken van medicatie tegen de allergie kan gevolgen hebben. De
medicijnen kunnen bijwerken hebben, maar ook kan het slikken van
verschillende soorten medicatie gevolgen hebben voor de werking of
andere reacties tot gevolg hebben.

Het is daarom goed om een overzicht te hebben van eventuele allergieën
en medicatie die je hiervoor slikt. Voor jezelf, maar zeker voor naasten of
hulpverleners op het moment dat er iets met je gebeurt.

 
 
 
 
 



CHECKLIST ALLERGIEEN

@Copyright eKo notaris 
U kunt aan dit document geen rechten ontlenen.

Bekende allergieën of gevoeligheden

Vraag 1  
Heb jij nu of in het verleden één of meerdere gevoeligheden of allergische
reacties gehad op voeding? Licht toe wat de reactie was en hoe ernstig deze
reactie was.

0 Ja

namelijk..................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

0 Nee 

Vraag 2
Heb jij nu of in het verleden één of meerdere gevoeligheden of allergische
reacties gehad op cosmetica, geur- of wasmiddel? Licht toe wat de reactie
was en hoe ernstig deze reactie was.

0 Ja

namelijk..................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

0 Nee 
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Bekende allergieën of gevoeligheden

Vraag 3
Heb jij nu of in het verleden één of meerdere gevoeligheden of allergische
reacties gehad op medicijnen?  Licht toe wat de reactie was en hoe ernstig
deze reactie was.

0 Ja

namelijk....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

0 Nee 

Vraag 4
Vul hier in wanneer het een reactie of gevoeligheid van een andere vorm is
geweest en licht deze toe. 

0 Ja

namelijk....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

0 Nee 

 



MEDICATIE LIJST ALLERGIEËN
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Medicatie allergieën

Noem hier de allergieën en welke medicatie je hiervoor gebruikt en hoe in een
noodsituatie gehandeld moet worden. Is er een speciaal noodplan opgesteld
voeg deze dan toe aan dit document. 

................................................................              ...................................................................

................................................................               ...................................................................

................................................................               ...................................................................

................................................................               ..................................................................

................................................................               ...................................................................

................................................................               ...................................................................

................................................................               ...................................................................

................................................................                ..................................................................
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Iedereen gebruikt wel één of meerdere medicijnen. Al lijken sommige
medicijnen redelijk onschuldig toch reageren een aantal medicijnen niet
goed op elkaar reageren. Je mag erop vertrouwen dat je huisarts of
specialist dit in de gaten houdt. Toch is het goed om zelf een vinger aan
de pols te houden. 

Bij je apotheek kun je een medisch paspoort laten uitprinten. Op dit
paspoort staan alle medicijnen die je op dit moment gebruikt of recent
hebt aangevraagd. Zo heb je in één oog opslag de gebruikte medicijnen
bij elkaar. 

Zorg er wel voor dat wanneer je een wijziging in je medicijnen krijgt of
wanneer er een medicijn wordt toegevoegd dat je een nieuw paspoort
aanvraagt.

Dit medisch paspoort is ook handig om mee te nemen op vakantie.
Maak er dus een foto van en zet deze bij favorieten in je telefoon. Zo
heb je altijd de relevante gegevens bij de hand. 
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Medicatie lijst

Vermeld hier je medicatie. Zorg dat jouw vertrouwenspersoon en naasten
deze lijst krijgt en dat deze actueel is.  In de praktijk gaat het vaak mis en dit
had met deze lijst voorkomen kunnen worden. 

................................................................              ...................................................................

................................................................               ...................................................................

................................................................               ...................................................................

................................................................               ..................................................................

................................................................               ...................................................................

................................................................               ...................................................................

................................................................               ...................................................................

................................................................                ..................................................................

................................................................               ...................................................................

................................................................               ...................................................................

................................................................               ...................................................................

................................................................                ..................................................................

.
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Het vastleggen van medische wensen is belangrijk. Onderstaande
vragen helpen je na te denken over jouw persoonlijke wensen en wat
voor jou belangrijk is in het leven. Deze vragen verwerk je in een
levenstestament. Neem deze vragenlijst mee bij de afspraak voor het
maken van je levenstestament.
 
Bekijk dus voor je deze vragen gaat invullen eerst de
levenstestamentchecklist. 

Voor jouw vertrouwenspersonen is dit belangrijke informatie. Het geeft
een vertrouwenspersoon een fijn gevoel te kunnen handelen volgens
jouw wensen. Daarnaast kunnen zij op het moment dat het nodig is
aantonen dat deze beslissing in overeenstemming is met wat jij
belangrijk vindt.
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MEDISCHE ZORG & PERSOONLIJKE
BELANGEN  
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Medische zorg en persoonlijke belangen 

Vraag 5
Wie vertrouw jij jouw medische en persoonlijke belangen toe? (Let op: de
arts wil maar één contactpersoon) :
…............................................................................................................................................

Vraag 6
Is de persoon die je op het oog hebt bereid en in staat om je medische en
persoonlijke belangen waar te nemen? 
0 Ja
0 Nee

Vraag 7
3. Heb je met je beoogde vertrouwenspersoon gesproken over jouw wensen
en verwachtingen? 
0 Ja
0 Nee

Vraag 8 
4 Wie kan jouw vertrouwenspersoon vervangen als dat nodig mocht zijn? 

….............................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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Het is belangrijk dat je dokter weet wat je wel en niet wilt op het moment dat
het nodig is. Wil je zo lang mogelijk alle behandelingen krijgen die er zijn? Of
zijn er grenzen aan wat je wilt? Welke begeleiding verwacht je van je dokter of
behandeld arts? 

Euthanasie gaat verder dan niet behandelen; het is een actief ingrijpen van
de arts. Je kunt dat niet afdwingen, maar je kunt wel jouw wensen op papier
zetten. Uiteindelijk beslist de arts. Je moet deze wensen jaarlijks met je arts
opnieuw bespreken. Meer informatie: www.pratenoveruwlevenseinde.nl. 

Je kunt medische wilsverklaringen vastleggen in jouw levenstestament. De
notaris helpt je bij het formuleren van jouw wensen. 

Vraag 9
Wil je medische wilsverklaringen in jouw levenstestament opnemen? 
0  ja, ik heb al een wilsverklaring 
0  ja, daar denk ik over na 
0  dat weet ik nog niet
0  nee 

ls jouw antwoord op bovenstaande vraag: ja dan vind je de verdere info
hierover in de checklist Levenstestament.
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Persoonlijke belangen 

Deze vragen gaan dieper in op jouw persoonlijke wensen en situatie.

Vraag 10

Welke wensen heb je voor je persoonlijke verzorging? 

 …....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......

Vraag 11
Heb je huisdieren waarvoor je wilt dat er iets geregeld wordt? 
o Ik heb al iets geregeld 
o Ik denk er nog over na
o Ik wil graag iets regelen, namelijk
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
......

Vraag 12

Welke activiteiten wil je zo lang mogelijk blijven doen?

….....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

......



Opname verzorgingstehuis

Op het moment dat jij in een verzorgingstehuis wordt opgenomen
veranderen een aantal zaken. Het kan voorkomen dat je daarmee ook
wilsonbekwaam wordt verklaard. Dit betekent dat je dan zelf niet meer mag
beslissen over financiële en/of medische zaken.

Om te zorgen dat de zaken toch volgens jouw wensen verloopt, kan een
levenstestament gemaakt worden. Een zelfgekozen gevolmachtigde krijgt
dan zeggenschap over jouw financiële en/of medische zaken.  Je vermogen
bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage voor de zorg. Door je
levenstestament en testament slim in te richten kun je dit beïnvloeden,
zodat je niet onnodig veel betaald aan de eigen bijdrage.

Bekijk voor meer informatie de checklist levenstestament of lees het
bijhorende hoofdstuk van het boek.

VERZORGINGSTEHUIS
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Is er een levenstestament?
 
In een levenstestament leg je financiële, zakelijke en medische gegevens vast.  
Heb je al een levenstestament?  Zorg er voor dat je jouw levenstestament
regelmatig update. Zo zorg je dat alles goed geregeld blijft. 

Indien een levenstestament via een notaris is opgemaakt dan wordt deze
geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR) . Als je niet
weet of er een levenstestament is, dan kunt je contact opnemen met een
notaris. Een notaris mag het CLTR raadplegen en kan je daarna aangeven bij
welke notaris het levenstestament zich bevindt. 

De levenstestament checklist gaat hier uitgebreider op in. Deze is ook als
bonusmateriaal te downloaden. 

LEVENSTESTAMENT
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eKo notaris 

Een notaris begeleid je bij meerdere belangrijke momenten in je leven.
Bijvoorbeeld wanneer je gaat samenwonen of een huis hebt gekocht. Of
wanneer je een onderneming start of een samenwerkingsverband aangaat.
Maar ook om te zorgen dat jouw zaken geregeld worden volgens jouw
wensen als je dat zelf niet meer kunt of als je er niet meer bent. De notaris
van eKo notaris zijn betrokken bij deze gebeurtenissen hebben zorg voor
jouw leven. 

Bij eKo notaris staat persoonlijk contact en een duurzame relatie voorop. Je
bent bij ons echt welkom. Niet alleen tijdens het tekenen van een akte of het
opstellen van een testament of statuten, maar ook op elk moment dat jij deze
weer wilt inzien. Kosteloos nemen wij dit met je door, onze levenslange
service noemen wij dit. Dit is waar wij voor staan. 



Wij spreken duidelijke taal en leggen je alles in normaal Nederlands uit; 
Je krijgt standaard een levenslange kosteloze ‘APK’ op uw akten; 
Duurzaamheid staat bij ons voorop; 
Wij dragen de binnenvaart een warm hart toe; 
Wij zien je als mens, niet als dossier; 
Wij komen bij je thuis; 
Ons advies gaat verder dan alleen notariszaken. 

eKo notaris 

De 7 punten die eKo notaris uniek maken:

 
 
 
 
 
 
 

 eKo notaris
 Burgemeester de Bruïnelaan 5

 3331 AB Zwijndrecht
 (078) 612 13 55

 info@ekonotaris.nl
    www.ekonotaris.nl
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