Medicijnverpakkingen groot probleem
voor mensen met reuma
Het niet kunnen openen van medicijnverpakkingen is een groot probleem voor mensen met reuma die afhankelijk
zijn van hun medicijnen. 1 op de 10 gebruikt daardoor zelfs het medicijn verkeerd. Dit is onderzocht bij ruim
900 mensen met reuma, maar geldt ook voor veel andere mensen die pijn of minder kracht in hun handen hebben.
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Deze gegevens zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Gebruiksvriendelijkheid medicijnverpakkingen’
dat ReumaNederland in het eerste kwartaal van 2020 heeft laten uitvoeren door marktonderzoeksbureau Ipsos.
In totaal hebben 916 mensen met een vorm van reuma de vragenlijst ingevuld.
Meer info: www.reumanederland.nl

