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Veilige principes in de medica/eketen

Voor	wie	zijn	de	Veilige	principes	van	toepassing?	
	
q 	Artsen,	apothekers	en	zorgmedewerkers	
q 	Artsen	en	apothekers	
q 	Artsen,	apothekers,	zorgmedewerkers,	zorgorganisaGes	
en	cliënten	

q 	Apothekers	en	zorgorganisaGes	



Veilige principes in de medica/eketen

Voor	wie	zijn	de	Veilige	principes	van	toepassing?	
	
q 	Artsen,	apothekers	en	zorgmedewerkers	
q 	Artsen	en	apothekers	
q 	Artsen,	apothekers,	zorgmedewerkers,	zorgorganisaGes	
en	cliënten	

q 	Apothekers	en	zorgorganisaGes	



Veilige principes in de medica/eketen

MedicaGeketen:	
	
1.  Voorschrijven		
2.  Ter	hand	stellen	(afleveren	door	de	apotheker)		
3.  Opslag/beheer	van	de	medicaGe		
4.  Gereed	maken		
5.  Toedienen/registreren		
6.  EvaluaGe	(gebruik,	(bij)werking	etc.).		
	



Uitgangspunten veilige principes

De	Veilige	principes	zijn	gebaseerd	op	de	volgende	uitgangspunten:			
									
• Wees	je	bewust	van	de	risico's	in	het	medicaGeproces.	
•  Probeer	de	risico's	zo	klein	mogelijk	te	maken.	
•  Neem	de	verantwoordelijkheid	die	bij	je	funcGe	hoort.	
•  Signaleer	onveilige	situaGes	en	ga	hierover	het	gesprek	met	elkaar	aan.	
•  Neem	geen	verantwoordelijkheid	voor	zaken	die	buiten	je	eigen	domein	liggen.	
•  Gebruik	in	situaGes	waar	de	Veilige	principes	geen	passend	antwoord	bieden	het	
gezond	verstand	en	wees	redelijk	en	billijk;	'pas	toe	of	leg	uit'.	Dit	wil	zeggen	dat	
wanneer	je	je	niet	aan	de	principes	houdt,	je	uitlegt	waarom.	
•  Communiceer	en	maak	afspraken	met	elkaar	en	leg	de	afspraken	vast	in	het	
zorgdossier.	



Kennisvraag 1

Welke	geneesmiddelen	die	door	de	apotheek	buiten	een	GDS	zijn	
geleverd,	moeten	bij	toedienen	door	een	tweede	persoon	worden	
gecontroleerd?	
	
q 	Acenocoumarol	tablet	
q 	Fentanylpleister	
q 	Insuline	
q 	Carbamazepinedrank	
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Kennisvraag 2

Welke	uitspraken	zijn	juist?	
	
q Op	de	dagopvang	mag	voor	diabetespaGënten	een	glucagon	injecGe	worden	
bewaard	om	een	hypoglykemie	te	voorkomen	na	overmaGg	insulinegebruik.	

q Op	de	dagopvang	wordt	de	medicaGe	gegeven	aan	de	hand	van	een	toedienlijst	
van	de	apotheek.	

q Een	zorgmedewerker	die	bekwaam	is	in	het	toedienen	van	medicaGe,	mag	de	
medicaGe	geven.	

q Elke	keer	dat	de	apotheek	geneesmiddelen	levert	horen	daar	een	nieuwe	
toedienlijst	en	een	actueel	medicaGeoverzicht	bij.	
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Casus
Mevrouw	Drost,	weduwe,	84	jaar	oud	en	krijgt	onderstaande	geneesmiddelen:	
	
•  Perindopril	5	mg	tableben	1	x	daags	1	tablet	
•  Hydrochloorthiazide	12,5	mg	tableben	1	x	daags	1	tablet	
•  Gliclazide		mga	80	mg	tableben	1	x	daags	1	tablet	
•  Lactulose	drank	1	x	daags	30	milliliter	
•  Meeormine	500	mg	tableben	2	x	daags	1	tablet	
•  Temazepam	10	mg	capsules	zonodig	voor	het	slapen	gaan	1	capsule	
•  Paracetamol	500	mg	tableben	zonodig	bij	pijn	3	x	daags	2	tableben	
•  Dexamethason/tobramycine	oogdruppels	3	x	daags	1	druppel	
•  Ketorolac	trometamol	oogdruppels	3	x	daags	1	druppel	
	
Mevrouw	heeg	een	staaroperaGe	gehad	en	krijgt	twee	oogdruppels.	Omdat	zij	niet	zelf	kan	
druppelen	en	geen	mantelzorger	heeg	die	haar	hierbij	komt	helpen,	komt	de	thuiszorg	haar	
ogen	druppelen.	Dit	is	de	enige	hulp	die	ze	bij	haar	medicaGe	krijgt.	Mevrouw	Drost	maakt	
geen	gebruik	van	een	geneesmiddel	distribuGesysteem	(GDS).	



Casus

Stelling:	Volgens	de	Veilige	principes	ontvangt	Mevrouw	Drost	van	de	
apotheek	een	toedienlijst	voor	de	oogdruppels.	Deze	stelling	is:	
		
q 	Juist	
q 	Onjuist	
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Drost.	Wie	mag	de	toedienlijst	aanpassen?	
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q 	De	zorgmedewerker	
q 	Alle	genoemde	opGes	

	



Casus vervolg

De	arts	past	de	dosering	aan	van	een	van	de	oogdruppels	van	mevrouw	
Drost.	Wie	mag	de	toedienlijst	aanpassen?	
	
q 	De	arts	
q 	De	apotheek	
q 	De	zorgmedewerker	
q 	Alle	genoemde	opGes	

	



Casus vervolg

Het	valt	de	thuiszorg	op	dat	bij	mevrouw	Drost	geneesmiddelen	rondslingeren,	
geneesmiddelen	in	de	verkeerde	verpakking	ziben	en	dat	er	onvoldoende	
medicaGe	in	huis	is.	De	thuiszorg	maakt	met	mevrouw	Drost	een	afspraak	voor	een	
medicijngesprek.		
Tijdens	het	medicijngesprek	vult	de	thuiszorg	samen	met	mevrouw	een	vragenlijst	
in	waardoor	duidelijk	wordt	wat	mevrouw	Drost	nog	wel	kan	doen	en	waar	zij	hulp	
bij	nodig	heeg.	De	thuiszorg	gebruikt	hiervoor	het	instrument	BEM	(Beoordeling	
Eigen	beheer	van	MedicaGe)	van	het	IVM.	De	BEM	is	een	signaleringsinstrument	
voor	beheer	en	gebruik	van	medicaGe.	Het	is	ontwikkeld	voor	de	ouderenzorg.	



Vragenlijst BEM



Categorieën beheer medica/e

In	overleg	met	mevrouw	Drost		kruist	de	thuiszorgmedewerker	aan	
welke	categorie	van	toepassing	is	op	mevrouw	Drost.		
Voorbeeld	van	gebruikte	categorieën:	
	
1.  De	cliënt	bestelt	en	gebruikt	de	medicaGe	zelfstandig	(eventueel	met	

hulpmiddel	of	hulp	van	de	mantelzorger).	
2.  De	zorginstelling	regelt	het	bestellen	van	de	medicaGe	en	de	cliënt	gebruikt	het	

zelfstandig	(eventueel	met	hulpmiddel	of	hulp	van	mantelzorger).	
3.  De	cliënt	bestelt	de	medicaGe	zelfstandig	(evt.	met	hulp	van	mantelzorger)	en	

de	zorginstelling	biedt	hulp	bij	gebruik	ervan	(of	een	deel	ervan).	
4.  De	zorginstelling	regelt	het	bestellen	van	medicaGe	en	biedt	hulp	bij	het	

gebruik	van	(een	deel	van)	de	medicaGe.	
	



Casus vervolg

De	thuiszorgmedewerker	belt	de	apotheek	en	vertelt	dat	mevrouw	
Drost	ibuprofen	bij	de	drogist	heeg	gekocht.	De	thuiszorgmedewerker	
vraagt	aan	de	apotheek	om	dit	geneesmiddel	als	zo	nodig-medicaGe	op	
de	toedienlijst	te	zeben.	Wat	doet	u?	
q 	U	adviseert	om	mevrouw	Drost	het	doosje	ibuprofen	naar	de	apotheek	te	(laten)	
brengen	en	voegt	het	toe	aan	de	toedienlijst.	

q 	U	laat	het	doosje	ibuprofen	bij	u	in	de	apotheek	kopen.	
q 	U	adviseert	om	de	ibuprofen	door	de	arts	te	laten	voorschrijven,	bijvoorbeeld	
als	zo	nodig-medicaGe.	
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Wie mag medica/e toedienen? 

Toedienen	medicaGe:	bekwaam	=	bevoegd	
	
Wat	moet	je	kunnen?	
•  Beschikken	over	voldoende	theoreGsche	kennis	over	geneesmiddelen	
•  Cliënt	kunnen	observeren	om	(bij-)werkingen	van	geneesmiddelen	te	herkennen	
•  Voldoende	vaardigheden	hebben	om	het	geneesmiddel	op	de	juiste	wijze	toe	te	
dienen,	bijvoorbeeld	inhalaGemedicaGe	
•  Professioneel	kunnen	handelen	bij	het	toedienen	van	de	medicaGe	

De	zorgorganisaGe	bepaalt	op	welk	niveau	de	deskundigheid	minimaal	moet	liggen	
en	op	welke	manier	de	zorgmedewerker	aan	deze	eisen	kan	voldoen.	



Kennisvraag: controle door tweede persoon

De	zorgmedewerker	gaat	de	cliënt	een	geneesmiddel	aanreiken	dat	
niet	in	het	GDS-zakje	zit.	Moet	hierop	een	controle	door	een	tweede	
persoon	plaatsvinden?	De	zorgmedewerker	is	zelf	bekwaam	voor	het	
toedienen	van	geneesmiddelen.	
	
q 	Nee,	de	zorgmedewerker	kan	de	controle	prima	zelf	doen.	
q 	Ja,	alle	medicaGe	buiten	de	GDS-zakjes	moet	een	extra	controle	ondergaan	voor	
de	cliënt	het	krijgt.	

q 	Er	moet	een	tweede	controle	plaatsvinden	alankelijk	van	het	geneesmiddel.	



Kennisvraag: controle door tweede persoon

De	zorgmedewerker	gaat	de	cliënt	een	geneesmiddel	aanreiken	dat	
niet	in	het	GDS-zakje	zit.	Moet	hierop	een	controle	door	een	tweede	
persoon	plaatsvinden?	De	zorgmedewerker	is	zelf	bekwaam	voor	het	
toedienen	van	geneesmiddelen.	
	
q 	Nee,	de	zorgmedewerker	kan	de	controle	prima	zelf	doen.	
q 	Ja,	alle	medicaGe	buiten	de	GDS-zakjes	moet	een	extra	controle	ondergaan	voor	
de	cliënt	het	krijgt.	

q 	Er	moet	een	tweede	controle	plaatsvinden	alankelijk	van	het	geneesmiddel.	



Bij welke geneesmiddelen dubbele controle?

Bij	risicovolle	geneesmiddelen	die	niet	in	het	GDS	ziben:	
• Met	een	smalle	therapeuGsche	breedte:	

•  Bloedverdunners:	acenocoumarol,	fenprocoumon	
•  AnG-epilepGca	

•  Orale	oncolyGca	
•  Insulines	

Niet:	opioïden	

Zie:	hbps://www.knmp.nl/downloads/dubbel-paraferenlijst.pdf		



Dubbele controle, hoe organiseer je dat?

• Door	cliënt	zelf,	wanneer	deze	daartoe	in	staat	is	
• Door	mantelzorger,	deze	moet	dan	alGjd	aanwezig	zijn	
• Door	collega	die	in	de	buurt	is	
• Door	collega	via	een	foto	met	de	mobiele	telefoon	of	een	digitaal	
systeem	(bijv.	app)	
• Door	de	zorgmedewerker	met	een	telefonische	achterwacht	

Belangrijk	is	dat	de	zorgorganisaGe	vastlegt	dat	er	een	dubbele	
controle	plaatsvindt	en	hoe	en	door	wie.	



Casus vervolg

Mevrouw	Drost	krijgt	haar	medicaGe	alweer	enkele	weken	door	de	thuiszorg	
toegediend.	Vandaag	is	de	huisarts	bij	mevrouw	Drost	geweest	en	hij	heeg	
vastgesteld	dat	haar	bloeddruk	wat	te	laag	is.	Ze	is	daardoor	vaak	duizelig	en	al	
twee	keer	gevallen.	Daarom	moet	mevrouw	Drost	stoppen	met	de	
hydrochloorthiazide.	De	huisarts	wil	graag	dat	de	wijziging	per	direct	ingaat.	Hij	
vraagt	de	zorgmedewerker	de	zakjes	en	de	toedienlijst	aan	te	passen.	
Mag	de	zorgmedewerker	volgens	u	de	zakjes	en	de	toedienlijst	aanpassen	aan	het	
nieuwe	voorschrig	van	de	arts?	
q 	Nee,	dat	mag	de	zorgmedewerker	niet	zelf	doen.	
q 	De	zakjes	wel,	de	toedienlijst	niet.	
q 	De	zakjes	niet,	de	toedienlijst	wel.	
q 	Ja,	dat	mag	de	zorgmedewerker	doen.	
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Malen van medicijnen

Wel	doen:	
•  Alléén	medicaGe	fijnmalen	waarvan	de	
apotheker	op	de	toedienlijst	heeg	
aangegeven	dat	het	mag.	

•  Overleg	met	de	apotheker	bij	twijfel	
•  Voorkom	fouten.	Neem	de	Gjd.	
•  Gebruik	alleen	schoon	materiaal.	
•  Let	op	waar	je	medicaGe	mee	geeg,	
gebruik	bij	voorkeur	appelmoes.	

•  Meld	fouten	bij	arts	of	leidinggevende	en	
doe	eventueel	een	MIC-melding.	

Niet	doen:	
•  Zomaar	malen:	onnodig	malen	
veroorzaakt	mogelijk	maagklachten,	
verhindert	mogelijk	een	goede	werking	of	
geeg	mogelijk	helemaal	geen	werking.	

•  MedicaGe	in	melkproducten	geven.	
•  MedicaGe	in	grote	hoeveelheden	voedsel	
of	drank	geven.	

•  Je	laten	afleiden.	
•  Bij	twijfel	of	vragen	toch	malen.	



Veel succes in de prak/jk!


