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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Medicijnkastje!
Medicijnenkastjes bewaren tegenwoordig vaak veel meer dan alleen 
medicijnen. Soms lijkt het wel een kleine winkel. 

Heb je geen medicijnenkastje maar liggen deze ergens anders, dan kun je 
deze challenge evengoed doen. Je mag dan creatief zijn met interpreteren 
van onderstaande.  

STAP #1 
Een medicijnenkastje in de badkamer is wellicht niet eens zo’n goed idee omdat veel medicatie of 
bandages niet tegen hitte of vocht kunnen.   

Kijk dus eerst of je medicijnenkastje vochtvrij is en op een geschikte plaats hangt. 

STAP #2 
De naam zegt het al, een medicijnenkastje is voor het opbergen van medicijnen, pleisters, 
verband, tekentang, enzovoort.  

Je mag dus alle inhoud uit het kastje halen en gaan beoordelen.  
Kom je iets tegen dat geen medicijn, pleister, enzovoort is, zoek hiervoor dan een plekje elders in 
huis.

STAP #3 
Check bij alles de houdbaarheidsdatum. Wanneer deze verlopen is, is mogelijk de werking niet 
meer goed en kan het dus weg. 

Je kunt oude medicijnen inleveren bij je apotheek. 

STAP #4 
Categoriseer je spullen en zet ze terug in het kastje: je kunt dit per persoon doen of per soort.  
Wat voor jou het beste werkt.  
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STAP #5 
Elk medicijnkastje kan op slot. Maak hier gebruik van zodat kleine kinderen niet in de 
‘snoepwinkeltje’ kunnen!  

‘Zware’ medicijnen zet je zo in het medicijnkastje dat kinderen er niet bij kunnen, mochten ze het 
sleuteltje een keer te pakken krijgen.  

TIP 
Zoals voor elke kast geldt: maximaal vullen voor 75%.  
Op deze manier zorg je ervoor dat je overzicht houdt en overal makkelijk bij kunt. 
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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Medicijnenkastje! (2)

Alleen met schriftelijke toestemming van Opgeruimd Jezelf Zijn mag dit Stappenplan vermenigvuldigd en gedeeld worden.
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