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Protocol voor veilige medicatievoorziening aan patiënten thuis

Doelgroepen:
•
•
•
•

Openbare apothekers vertegenwoordigd door de Combinatie Apothekers Vereniging
Rijnmond (in vervolg “CAVR”)
Openbare apothekers niet vertegenwoordigd door de CAVR
Thuiszorgorganisaties Laurens Thuiszorg, Humanitas, Agathos, en Aafje verder te noemen
“Thuiszorg”
Huisartsen in de regio Rijnmond

Uitgangspunten:
•

•
•
•
•

Taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen zijn conform afspraken die over
medicatieveiligheid zijn gemaakt, zowel landelijk als regionaal, als beschreven in richtlijnen
en publicaties van de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg)
Het protocol beschrijft een zo praktisch mogelijke invulling van de diverse richtlijnen voor de
direct betrokken zorgverleners
Betrokken partijen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de
farmaceutische zorg voor hun cliënten
Partijen zijn zich bewust dat het medicatieproces een ketenproces is en zijn zich bewust dat
het ketenproces risico’s met zich meebrengt
Alle afspraken in dit protocol gelden voor cliënten waarbij Thuiszorg een rol heeft bij het
aanreiken en of toedienen van medicatie.

Doel van het protocol
In landelijke rapportages heeft de IGZ de thuiszorg opgeroepen om met lokale huisartsen en
apothekers schriftelijke afspraken te maken over medicatieproces. Hiermee onderstreept de IGZ dat
veilige geneesmiddelenzorg afhankelijk is van een bredere keten. Die keten start met het
voorschrijven in het kader van een behandelplan, en berust vervolgens mede op farmaceutische
zorg vanuit de apotheek. In het verlengde daarvan kan de thuiszorg een rol hebben, vooral indien de
client niet in staat is tot zelfregie over het geneesmiddelengebruik.
In de regio Rotterdam hebben sinds 2011 een aantal verschillende thuiszorgorganisaties met de
CAVR , die optrad namens de apothekers, overeenkomsten gesloten. Voor de lokale apothekers kan
dat een onoverzichtelijk veld zijn geweest, omdat niet alle overeenkomsten eenduidig waren. Er is
behoefte aan een gezamenlijk afsprakenkader, opgevat als een grootstedelijk protocol waaraan
apothekers en thuiszorgorganisaties zich verbinden.
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CAVR en Thuiszorg willen, middels het maken van goede afspraken, de medicatieveiligheid en de
kwaliteit van zorg voor hun cliënten verhogen.
CAVR en Thuiszorg hanteren werkafspraken, formulieren die worden vastgelegd in dit protocol met
bijlagen teneinde te voldoen aan de eisen van de IGZ
Werkafspraken
Het medicatieproces wordt onderscheiden in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voorschrijven
Ter hand stellen (afleveren door de apotheker)
Opslag/beheer van de medicatie
Gereed maken
Toedienen/registreren
Evaluatie (gebruik, bijwerkingen, etc.)

Definitie: Overal waar in dit protocol staat “cliënt ” wordt bedoeld de cliënt en of de mantelzorger.

1 - Voorschrijven
1. Een verpleegkundige van Thuiszorg bepaalt per cliënt of er sprake is van tekortschietende
zelfregie over geneesmiddelengebruik; gebruik makend van een BEM (Beoordeling Eigen
Medicatie) formulier
2. Thuiszorg meldt de apotheker wanneer zij een rol speelt in de zorg m.b.t. medicatie bij een
cliënt. Hiervoor wordt de aanmeldbrief gebruikt (bijlage 2). Thuiszorg zendt de
aanmeldbrief naar de apotheker van de cliënt (per fax, mail of anderszins) en archiveert de
aanmeldbrief in het Zorgdossier.
3. Middels de aanmeldbrief beschikt de apotheker over het telefoonnummer van de betrokken
medewerker van Thuiszorg. Thuiszorg geeft ook de wijzigingen door.
4. Client geeft alle relevante informatie aan voorschrijver
5. Voorschrijver stelt diagnose en schrijft recept met inachtneming van het actueel
medicatieoverzicht (AMO)
6. Recepten worden digitaal uitgeschreven en mogelijk digitaal aangeleverd
7. De voorschrijver stelt bij chronische medicatie de indicatie tot levering in GDV
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8. Continue medicatie, zowel GDV als niet-GDV verpakt worden voorgeschreven middels de
door de apotheker verstrekte autorisatielijst (bijlage 1). In de derde maand van elk kwartaal
stuurt de apotheek aan de voorschrijver een autorisatielijst voor het volgende kwartaal (in
sommige gevallen stemmen apothekers en huisartsen een andere frequentie van leveren
van autorisatielijsten af)..
9. De voorschrijver kan de autorisatielijst laten zoals die is of muteren door starten, stoppen of
wijzigen van medicatie, ondertekent deze en zorgt voor z.s.m. retournering aan de
apotheker.
10. De voorschrijver is verantwoordelijk voor het recept gedurende de periode van het
voorschrift
11. Eventuele wijzigingen in het voorschrift worden door de voorschrijver schriftelijk
doorgegeven aan de apotheker (via wijziging – of stoprecept). Alleen door verwerking in het
AIS is er een garantie dat de wijziging correct wordt opgevolgd en dat het AMO en
toedienlijst kloppen.
12. Voorschrijver stemt met apotheker af per wanneer een wijziging moet worden doorgevoerd
13. Om fouten te voorkomen is het nadrukkelijk wenselijk dat de voorschrijver probeert
wijzigingen in de GDV medicatie per volgende levering van de medicatierol in te laten gaan

2 - Ter hand stellen
De apotheker volgt hierbij de KNMP Richtlijn Ter hand stellen en de Richtlijn Afleveren in een
Geïndividualiseerd distributie systeem
1. Bij het in zorg nemen van een cliënt dient de apotheek naast NAW, geboortedatum, BSN,
zorgverzekering, het laatste medicatieoverzicht tot zijn beschikking te hebben, inclusief
intoleranties, contra-indicaties en bij voorkeur de indicatie.
2. De apotheker maakt afspraken met de voorschrijver over afstemming m.b.t. een maximale
doorlooptijd van voorschriften
3. Apotheker en voorschrijver maken afspraken over synchronisatie van levering (om te zorgen
dat alle medicatie eenzelfde startdatum krijgt)
4. De apotheker verwerkt de gegevens van het voorschrift in het AIS.
5. De apotheker voert medicatiebewaking uit volgens de KNMP Richtlijn Medicatiebewaking.
6. Indien punt 2.8 leidt tot wijzigingen in de medicatie verloopt dat zoals in dit protocol onder
1.8 , 2.11, 2.19 beschreven is.
7. De apotheker zal bij ontvangst van een wijzigingsbericht contact opnemen met de
voorschrijver en stemt af of een wijziging per direct of bij een volgende medicatierol
doorgevoerd moet worden.( In principe zullen wijzigingen worden doorgevoerd bij de
eerstvolgende medicatierol, omdat wijzigingen in de rol kan leiden tot fouten).
8. Noodzakelijke per direct wijzigingen worden uitgevoerd conform Bijlage 3
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9. De apotheker levert de medicatie zo veel mogelijk in een geïndividualiseerd distributie vorm
GDV), waarbij in principe gebruik wordt gemaakt van medicatierollen (vaak beter bekend als
“baxterzakjes” (bijlage 4).
10. De apotheker deelt de cliënt in voor levering in een GDV. Dit houdt in dat een vaste start
dag van de medicatierol wordt vastgelegd.
11. De indeling houdt in dat geneesmiddelen die niet in de GDV verpakt kunnen worden wel
ingedeeld worden bij de GDV – geneesmiddelen.
12. De apotheker levert bij de medicatierol en de “losse” medicatie een toedienlijst (bijlage 5)!!
13. Op de toedienlijst staan alle GDV verpakte geneesmiddelen en de “losse medicatie”
14. Onder “losse medicatie” wordt verstaan: zalven, crèmes, oogdruppels, oordruppels,
neusdruppels, zetpillen, pufjes, injecties
15. Indien de cliënt enkel medicatie buiten de medicatierol krijgt, voorziet de apotheker
Thuiszorg ook van het AMO, toedienlijsten en bijsluiters.
16. Bij elk nieuw geneesmiddel of bij elke wijziging levert de apotheker een nieuwe AMO
(bijlage 6)
17. Apothekers vermelden geen doseringen op het AMO of de toedienlijst van medicatie
waarbij de dosering variabel is (in het bijzonder geldt dit voor antistolling, infuus, insuline en
“zo nodig” medicatie. Het moment van toedienen kan wel aangegeven worden.
18. Bij elk nieuw geneesmiddel biedt de apotheker een bijsluiter aan.
19. 22. De apotheker levert bij injectiemateriaal een afsluitbaar afvalvat.
23. De apotheker draagt zorg voor een veilige bezorging en maakt daarover afspraken met de
cliënt. De apotheker instrueert de bezorgdienst dat medicatierollen niet in de brievenbus
achtergelaten mogen worden, tenzij daar door de cliënt uitdrukkelijk toestemming voor is
gegeven, bijvoorbeeld door het opmaken van een brievenbuscontract (Bijlage 7a)
24. De apotheker zorgt dat de medicatie tijdig beschikbaar is, , zodat cliënten in de eigen
leefomgeving tijdig beschikken over de juiste medicatie voor het eerste toedienmoment.
25. Levering vindt minimaal 12 uur voor het eerste toedienmoment plaats.
26. Indien het niet mogelijk is dat de medicatie bezorgd wordt (b.v. de cliënt doet de deur niet
open of de cliënt maakt de aangereikte bestelling kwijt) zal een medewerker van Thuiszorg
bij uitzondering de bestelling ophalen en meenemen. Hiervoor dient de “Vragenlijst
categorie lastig te bezorgen patiënten”, zie bijlage 7b te worden ingevuld. Dit ingevulde
protocol dient de apotheker te verwerken in het patiëntendossier en Thuiszorg in het
Zorgdossier.
27. De apotheker vraagt periodiek recepten aan voor continue medicatie welke via het GDV
systeem en niet GDV geleverd worden. Dit doet hij middels autorisatielijsten, die de
voorschrijver eens per 90 dagen dient te ondertekenen.
28. Losse medicatie, zo nodig medicatie worden volgens het verstrekkingenbesluit afgeleverd
(eerste uitgifte voor 2 weken) en vervolgens per maand. Bij voorkeur in (hele) herkenbare
verpakkingen.
29. Er worden tussen apotheker en Thuiszorg afspraken gemaakt wie het initiatief tot levering
heeft. Daar zijn twee keuzes of een mix daarvan mogelijk, afhankelijk van de aard van de
medicatie. De keuzes worden vastgelegd tussen apotheker en Thuiszorg en jaarlijks
geëvalueerd (of eerder indien wenselijk): a. Medicatie wordt proactief door de apotheker
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geleverd aan de hand van de theoretische einddatum of b. Medicatie wordt geleverd op
verzoek van cliënt of Thuiszorg op geleide van het opraken (middels een recept).
30. Tijdelijke medicatie met een duur van 1 tot 2 weken, zoals een antibioticakuur, wordt los
geleverd. Vermelding op de toedienlijst wordt geregeld door de apotheker. Dit kan d.m.v.
het verstrekken van een nieuwe toedienlijst of d.m.v. een extra etiket wat op de bestaande
toedienlijst wordt geplakt. Het extra etiket is een tijdelijke oplossing, bijvoorbeeld in avond,
weekend, nacht. Zodra het mogelijk is, wordt een actuele toedienlijst geleverd.
31. Bij tijdelijke medicatie dient duidelijk de STOP datum vermeld te worden op de toedienlijst
(mits die bij de apotheker bekend is)
32. De apotheker draagt er zorg voor dat na de STOP datum de regel niet meer op de volgende
toedienlijst verschijnt
33. Thuiszorg is verantwoordelijk voor het juist aanreiken, juist toedienen en registreren.
34. Thuiszorg gebruikt uitsluitend de door de apotheker geleverde toedienlijsten.
35. De medewerker van Thuiszorg controleert of het uiterlijk en aantal van de inhoud van het
medicatiezakje overeenkomt met de beschrijving op het zakje. De apotheker is
verantwoordelijk voor de juistheid hiervan. Indien er door de medewerker een afwijking
gesignaleerd wordt, neemt deze direct contact op met de apotheker. In overleg wordt
bezien hoe om te gaan met deze afwijking.
36. Indien Thuiszorg geen rol heeft bij het aanreiken/toedienen van medicatie kunnen
medewerkers van Thuiszorg een AMO opvragen bij de apotheker als dit vanuit professioneel
oogpunt en voor goede zorgverlening wenselijk is (bijvoorbeeld wanneer alleen wondzorg
wordt geleverd door Thuiszorg). Een toedienlijst wordt dan niet geleverd .

3 - Opslag en Beheer
1. De apotheker stelt informatie beschikbaar over bewaarvoorschriften van medicatie. De
medicatierol wordt altijd bij kamertemperatuur bewaard.
2. De cliënt is verantwoordelijk voor een deugdelijke opslag van medicatie. Thuiszorg is
verantwoordelijk om de juiste bewaarcondities, conform de aanwijzingen van de apotheker,
te bespreken met de cliënt.
3. Thuiszorg heeft een signaleringsfunctie t.a.v. het juiste beheer en opslag van medicatie.
4. Apotheker en Thuiszorg maken met de cliënt afspraken over de opslag, wie er opbergt en
waar en hoe. Thuiszorg legt deze afspraken vast in het zorgdossier.
5. De cliënt is verantwoordelijk voor retournering van oude, niet (meer) gebruikte medicatie.
Indien de cliënt daar niet toe in staat is, maken Apotheker en Thuiszorg afspraken over
retourneren van medicatie die niet meer gebruikt wordt. Thuiszorg heeft een signalerende
functie en begeleid de cliënt met het klaarzetten van de retourmedicatie.
6. Thuiszorg is verantwoordelijk voor een veilige en toegankelijke bewaring van documenten
als AMO, toedienlijsten en bijsluiters. Meestal worden deze documenten bewaard in het
Zorgdossier.
7. Thuiszorg is zodanig georganiseerd dat bij ontvangst van een nieuw AMO onverwijld het
oude AMO verwijderd en vernietigd wordt.
8. Op verzoek van Thuiszorg of cliënt levert de apotheek een nieuwe bijsluiter
9. Thuiszorg kan voor bijsluiterteksten de volgende websites raadplegen: www.apotheek.nl,
www.fk.cvz.nl en www.cbg-meb.nl of Apps als Appotheek en FK.
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10. Thuiszorg geeft een AMO mee bij: opname in een ziekenhuis of poliklinisch specialisten
bezoek of bij ontslag uit de zorg.
11. Transport van medicatie is de verantwoordelijkheid van de cliënt resp. de apotheker en niet
van een medewerker van Thuiszorg (tenzij anders overeengekomen, zie 2.26)

4 - Gereed maken
1. Apotheker, voorschrijver en Thuiszorg maken afspraken over de procedure voor toediening
gereedmaken (VTGM)
2. De apotheker geeft, indien relevant, aanwijzingen voor het gereedmaken
3. Thuiszorg bepaalt in haar medicatiebeleid het deskundigheidsniveau dat medewerkers
minimaal moeten hebben m.b.t. medicatie. Hierbij wordt ook rekening gehouden met
risicovolle handelingen als VTGM.

5 - Toedienen en registreren
1. Bij medicatie aangeleverd in GDV, is de apotheker verantwoordelijk voor de inhoud van de
zakjes/doosjes/trays. Hier is een enkele controle van de thuiszorg voldoende.
2. Losse medicatie, d.w.z. niet in GDV, waarvan bekend is dat een verkeerde dosering een
onacceptabel risico vormt, moeten dubbel worden gecontroleerd en afgetekend Deze
risicovolle medicatie staat op de “Dubbel-paraferen lijst (bijlage 8)”
3. In een procedure legt Thuiszorg vast op welke wijze(n) de dubbele controle kan
plaatsvinden.
4. In het Zorgdossier wordt vastgelegd welke afspraken er gemaakt zijn: wordt er een dubbele
controle uitgevoerd, hoe en door wie.

6 - Evaluatie
1. Voorschrijver en apotheker maken afspraken over het elkaar inlichten indien relevante
signalen over medicatie bij een van hen komt
2. Thuiszorg is “het oog achter de deur” en heeft daardoor bij uitstek de signaleringsfunctie
(bijvoorbeeld: niet ingenomen medicatie, medicatie afkomstig van “derden (zoals drogist)”,
bijwerkingen etc.) .
3. Indien aan de hand van signalen actie wordt ondernomen m.b.t. wijzigen of stoppen van
een medicatie zal voorschrijver of apotheker Thuiszorg en/of cliënt inlichten. Voorschrijver
en apotheker maken hierover afspraken.
4. Indien er klachten zijn omtrent het niet nakomen van afspraken, zal Thuiszorg dit eerst met
de betreffende apotheker trachten op te lossen (of vice versa).
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5. Indien er klachten zijn omtrent het continu niet nakomen van afspraken, kan gebruik
worden gemaakt van het klachtenformulier (bijlage 9). Dit klachtenformulier wordt door
Thuiszorg aan CAVR gestuurd of door de apotheker aan CAVR en de zorg coördinator van
Thuiszorg.
6. CAVR zal hier een bemiddelende rol spelen en zal apothekers indien nodig ondersteunen bij
het implementeren van verbeteringen.
7. De apotheker hanteert een klachtenprocedure
8. Thuiszorg hanteert een klachtenprocedure
9. Medicatie gerelateerde incidentmeldingen worden door de apotheker gedaan bij
CMR(Centrale Medicatie-incidenten Registratie)
10. Thuiszorg draagt zorg voor een procedure meldingen incidenten cliënten.
11. Klachten en incidentmeldingen kunnen er toe leiden dat het medicatiebeleid van Thuiszorg
en deze procedure indien nodig wordt bijgesteld.

7 – Overdracht
1. De apotheker is samen met de huisarts verantwoordelijk voor het medicatiedossier van de
cliënt. Zij kunnen desgevraagd, en alleen met toestemming van de cliënt het AMO
aanleveren bij de zorgverlener naar wie vanuit Thuiszorg overdracht plaatsvindt
(rechtstreeks of via Thuiszorg).
2. Thuiszorg maakt individuele afspraken met de apotheker in het geval van geplande of acute
overdracht situaties (denk aan ziekenhuisopname of verpleegtehuis)
3. Indien Thuiszorg kennis heeft genomen van een gepland polikliniek bezoek, kan zij de cliënt
attenderen op het opvragen van een AMO (die de cliënt mee kan nemen naar de specialist).
4. Thuiszorg informeert de apotheker tijdig bij overdracht naar een ziekenhuis of instelling en
zal de apotheker informeren over afwezigheid van de cliënt (voorbeeld: vakantie).

Bronnen
•

•
•

•
•
•

Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis
onvoldoende: Verpleeghuizen en verzorgingshuizen moeten nog punten verbeteren;
gehandicaptenzorg en thuiszorg moeten snel veiliger (2010) Rapport IGZ
Medicatieveiligheid flink verbeterd in her beoordeelde instellingen langdurige zorg en zorg
thuis. Alle bestuurders aan zet. (2011) Rapport IGZ
Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk: voor zorg coördinatoren in
verpleeg- / verzorgingstehuizen en thuiszorg (20110 Instituut voor Verantwoord
Medicijngebruik (IVM)
De richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten (2008)
Samenwerkingsovereenkomsten tussen CAVR en thuiszorgorganisaties (verschillende
documenten)
Veilige principes in de medicatieketen (2012) Actiz
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Bijlage 1 Autorisatie overzicht (Pharmacom)
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Autorisatieoverzicht MIRA
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Bijlage 2 Aanmelding nieuwe cliënt

Cliënt gegevens
Naam:

Geboortedatum:

Adres:

Telefoon:

Verzekering:

Polisnummer:

Afhalen door / Bezorgen* bij:

cliënt / thuiszorg*

Contactpersoon familie:

Telefoon:
* Doorhalen wat niet van toepassing is

Verantwoordelijk medewerker
naam:
06-nr:

2e tel.nr:

Naam apotheek:

Tel:

Naam huisarts:

Praktijkstempel:

Verklaart dat het noodzakelijk is dat
bovengenoemde
verzekerde m.i.v.
………………….. (datum) geneesmiddelen
zal ontvangen in een baxterrol.
Reden: O Therapietrouw verbeteren
O Ordeningsproblemen
Handtekening:
Datum:

Dit formulier invullen en faxen naar de apotheek
Bewaren in het cliëntendossier.

Procedure medicatie op rol bij cliënten
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Bijlage 3 Tussentijdse wijzigingen
Een medicijn wordt gestopt
a. De voorschrijver stuurt een stoprecept naar de apotheker
b. De apotheker verwerkt de wijziging in het AIS; de kans op doorleveren is hiermee
uitgesloten.
c. Er wordt een nieuwe toedienlijst voor de lopende medicatierol en een nieuwe AMO
uitgedraaid. Deze lijsten worden dezelfde dag bezorgd.
d. De apotheker zorgt er voor dat het gestopte medicijn uit de rol gehaald wordt. De rol wordt
aangepast in de apotheek Er worden afspraken gemaakt met cliënt hoe en wanneer de rol
naar de apotheek komt (halen of brengen) en wanneer deze terugkomt. Thuiszorg begeleidt
of adviseert de cliënt met het klaarzetten van de rol
e. Thuiszorg ziet er op toe of doet dat zelf, dat de oude AMO wordt vervangen.
f. De nieuwe toedienlijst wordt door de medewerker van Thuiszorg gehecht aan de oude
toedienlijst. Op de oude toedienlijst wordt een kruis gezet door de periode die door de
nieuwe toedienlijst wordt gedekt. Beide toedienlijsten moeten samen 1 week beslaan.
g. De apotheker legt vast dat de “STOP” procedure goed is uitgevoerd (b.v. door een ZZ-regel)

Een dosering wordt gewijzigd
a. De arts stuurt een wijzigingsrecept naar de apotheker
b. De apotheker voert de wijziging in het AIS in; kans op blijven leveren van de vorige dosis is
hiermee uitgesloten.
c. Er wordt een nieuwe toedienlijst voor de rest van de medicatierol uitgedraaid, evenals een
nieuw AMO. Deze lijsten worden dezelfde dag bezorgd
d. De apotheker markeert op de toedienlijst de wijziging en zet een paraaf
e. De apotheker zorgt er voor dat de rol wordt aangepast in de apotheek
f. Er worden afspraken gemaakt met cliënt of Thuiszorg hoe en wanneer de rol naar de
apotheek komt (halen of brengen) en wanneer deze terugkomt.
g. De nieuwe toedienlijst wordt door de medewerker van Thuiszorg gehecht aan de oude
toedienlijst. Op de oude toedienlijst wordt een kruis gezet door de periode die door de
nieuwe toedienlijst wordt gedekt. Beide toedienlijsten moeten samen 1 week beslaan.
h. De apotheker legt vast dat de wijzigingsprocedure goed is uitgevoerd (b.v. door een ZZregel)

Een medicijn wordt toegevoegd
a. De voorschrijver stuurt een recept naar de apotheker
b. De apotheker verwerkt het recept in het AIS; hiermee is de toevoeging in het AIS
opgenomen.
c. Er wordt een nieuwe toedienlijst voor de rest van de medicatierol uitgedraaid, evenals een
nieuw AMO. Deze lijsten worden dezelfde dag bezorgd.
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De apotheker levert het toegevoegde medicijn “los”, dus naast de medicatierol. Het nieuw
toegevoegde medicijn wordt bij de volgende levering toegevoegd aan de baxter. Dus blijft
niet ‘los’ geleverd worden naast de baxter.
d. De nieuwe toedienlijst wordt door de medewerker van Thuiszorg gehecht aan de oude
toedienlijst. Op de oude toedienlijst wordt een kruis gezet door de periode die door de
nieuwe toedienlijst wordt gedekt. Beide toedienlijsten moeten samen 1 week beslaan.
e. De apotheker legt vast dat de wijzigingsprocedure goed is uitgevoerd (b.v. door een ZZregel)

Tussentijdse wijziging “niet-GDV” medicatie
a. De arts stuurt een wijzigingsrecept naar de apotheker
b. De apotheker voert de wijziging in het AIS in; kans op blijven leveren van de vorige dosis is
hiermee uitgesloten.
c. Er wordt een nieuwe toedienlijst voor de rest van de GDV periode uitgedraaid, evenals een
nieuw AMO. Deze lijsten worden dezelfde dag bezorgd
d. Er hoeven geen wijzigingen aan de zakjes worden aangebracht
e. Bij stoppen moet het restant van de medicatie retour apotheek
f. Bij wijzigingen in dosering levert de apotheker naast een nieuwe toedienlijst en AMO een
nieuw etiket.
g. De nieuwe toedienlijst wordt door de medewerker van Thuiszorg gehecht aan de oude
toedienlijst. Op de oude toedienlijst wordt een kruis gezet door de periode die door de
nieuwe toedienlijst wordt gedekt. Beide toedienlijsten moeten samen 1 week beslaan.
h. De apotheker legt vast dat de wijzigingsprocedure goed is uitgevoerd (b.v. door een ZZregel)
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Bijlage 4: Deelbare medicatie via GDV
a. Er wordt uitgegaan van weekafleveringen via de Medicatie op rol van deelbare medicatie
volgens het “multidose” principe: per tijdstip van toedienen kunnen doorgaans 4, maximaal
6 verschillende geneesmiddelen in een zakje aanwezig zijn. Indien meerdere
geneesmiddelen zijn voorgeschreven voor een bepaald tijdstip, worden meerdere zakjes
gebruikt.
b. De zakjes zijn bedrukt met tenminste:
• De naam van de apotheek
• Naam van de leverancier van de GDV zakjes
• Naam en geboortedatum en verblijfadres of afdeling/kamernummer van de cliënt
• Naam van het geneesmiddel aantal en sterkte
• Toedientijdstip
• Beschrijving van de uiterlijke kenmerken van de medicatie
c. Medicatie wordt doorgaans op default tijden gegeven:
• 08.00 uur
• 12.00 uur
• 17.00 uur
• 21.00 uur
• Extra tijden of afwijkende tijden kunnen wenselijk zijn, zoal 07.00 uur en 15.00 uur
d. Aan de voorschrijver wordt verzocht zoveel mogelijk uitsluitend de 4 standaard tijdstippen
te hanteren en zo min mogelijk de 2 extra tijden
e. Er zit een aantal dagen tussen het verwerken van de laatste mutaties en het aangeleverd
krijgen van de medicatierollen. Er is dus sprake van een laatste mutatietijdstip. Dit wordt
goed afgesproken tussen apotheek, voorschrijver en Thuiszorg
f. Van elk geproduceerd zakje wordt een foto gemaakt ter controle. Indien cliënt of Thuiszorg
merkt dat er iets mis is, wordt contact opgenomen met de apotheker onder vermelding van
datum en tijdstip van het doseerzakje.
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Bijlage 5a. Toedienlijst uit Pharmacom (geneesmiddelen in zakje)
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Bijlage 5a. Toedienlijst uit Pharmacom (geneesmiddelen NIET in zakje)
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Bijlage 5b Aftekenlijst in MIRA (geneesmiddelen in zakje)
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Bijlage 5b Aftekenlijst in MIRA (geneesmiddelen NIET in zakje)
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Bijlage 6a Medicatieoverzicht (AMO) vanuit Pharmacom

Bijlage 6b Medicatie overzicht (AMO) vanuit MIRA
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Bijlage 7a Brievenbuscontract

Voorletters
Achternaam
Man / vrouw

Geslacht
Geboortedatum
Adres
Postcode
Telefoonnummer
E-mail

Ondergetekende verzoekt de apotheek de geneesmiddelen, indien mogelijk, door de brievenbus
te doen.
Artikelen die niet in de brievenbus worden gedaan:
- Artikelen met bijzonder bewaarcondities zoals koelkastproducten
- Producten met een dusdanige afwijkende afmeting dat bezorgen via de brievenbus niet
mogelijk is

Datum
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Handtekening

Bijlage 7b Vragenlijst categorie lastig te bezorgen patiënten

Probleemstelling
Er is een categorie patiënten waarbij de medicijnen moeilijk te bezorgen zijn. Dit zijn beginnend
dementerenden of psychiatrische patiënten, die de deur voor de bezorger niet open doen. De
thuiszorg medewerkers mogen niet langer de medicijnen bij de apotheek ophalen voor deze
patiënten. Dat is niet verenigbaar met hun professionele verantwoordelijkheid.
Hieronder volgt een handreiking om na te gaan of al het mogelijke is gedaan en alleen in
onoplosbare gevallen zal de thuiszorgmedewerker de medicatie ophalen.
Ja/ nee. Bij ja naam, telefoonnummer en
relatie invullen
Kan een familielid de medicatie ophalen?

Kan de buurman of -vrouw de medicatie
ophalen?
Is er een andere mantelzorger beschikbaar?

Kan de bezorger komen op de tijd dat de
thuiszorgmedewerker aanwezig is bij de
patiënt?
Kan er een medicijnkluis bevestigd worden aan
de buitenkant?
Kan de huissleutel aan de apotheek gegeven
worden en een sleutelovereenkomst opgemaakt
worden. De sleutel is in het kantoor van de
apotheek, waar verschillende bezorgers hem
aan het begin van de dienst op kunnen halen en
na afloop weer inleveren.
Op ……………………………………………………………………..is tussen ………………………………………………………………...
van ……………………………………………………… Thuiszorg en apotheker ……………………………………. van apotheek
………………………………………………………………………………….afgesproken dat in dit uitzonderlijke geval de
thuiszorgmedewerker de medicatie bij mevr./ dhr…………………………………………..
wonende………………………………………………… ophaalt. De medewerker hoeft niet op haar/zijn beurt te
wachten, maar mag direct doorlopen naar balie. Handtekeningen, namen en functies
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Bijlage 9 Klachtenformulier
te gebruiken door Thuiszorg en Apotheek

(Bijlage 9 van het Protocol voor veilige medicatievoorziening)

Indiener:
Naam:

_________________________________________________________

Organisatie:

_________________________________________________________

Omschrijving klacht:

Dit formulier mailen naar: klachten@apothekersrijnmond.nl

(De klacht zal z.s.m. in behandeling genomen worden)
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Toelichting op de lijst dubbel te paraferen (voorheen: risicovolle medicatie)
De dubbel paraferen-lijst is een onderdeel van de Veilige principes in de
medicatieketen

Geneesmiddelen in GDS (geïndividualiseerd distributie systeem, dat wil zeggen in zakjes,
deeldozen of trays) worden in de apotheek één keer gecontroleerd en de tweede controle
wordt gedaan door de zorgmedewerker bij het toedienen. De tweede controle wordt
uitgevoerd door een zorgmedewerker of, als de cliënt en/of mantelzorger hiertoe in staat is,
door de cliënt of mantelzorger.
Geneesmiddelen die niet in GDS-verpakking zitten ('losse medicatie') moeten in beginsel wel
dubbel gecontroleerd worden. Om het werkbaar te houden, en omdat er verschil is in mate
van risico, heeft IGZ gesteld dat dubbele controle nodig is tenzij de medicatie naar het
oordeel van de apotheker een acceptabel gering risico vormt bij verkeerde dosering. Het is
dus van belang om te weten welke medicatie risicovol is bij verkeerde dosering. Dit noemen
we de risicovolle medicatie. De bedoeling is dat in de lokale situatie afspraken worden
gemaakt over de geneesmiddelen die dubbel worden gecontroleerd. Om dit overleg te
faciliteren, heeft de KNMP een lijst samengesteld van risicovolle-geneesmiddelen, die de
Task Force medicatieveiligheid care ter beschikking stelt. In de ‘Veilige principes in de
medicatieketen’ van de Task Force wordt verwezen naar deze lijst. Op de lijst staan
geneesmiddelen met een nauwe therapeutische breedte, orale oncolytica en insulines1.
Deze lijst kan worden gebruikt als uitgangspunt voor het lokale overleg.
Uitdrukkelijk wordt vermeld dat dit een levend document is. Het Platform medicatieveiligheid
(opvolger van de Task Force) wil komend jaar nagaan of het beschikbaar stellen van deze
lijst ondersteunend is voor het overleg in de lokale situatie, en of de inhoud van de lijst ‘klopt’.
Als vanuit de praktijk blijkt dat er middelen op de lijst worden gemist, kan dat betekenen dat
de lijst uitgebreid wordt. Daarnaast komen er regelmatig nieuwe geneesmiddelen op de
markt die vallen onder een van de drie groepen geneesmiddelen zoals hierboven vermeld.
De KNMP zal het onderhoud van de lijst verzorgen.
Per 1 juni 2013 is in de G-Standaard het bijzonder kenmerk DUBBEL PARAFEREN
opgenomen
Het Bijzonder Kenmerk ‘Dubbel paraferen’ bevat de geneesmiddelen waarbij dubbele
controle nodig is en ondersteunt stap 5: Toedienen en registreren van de Veilige Principes.

1

Geneesmiddelen met een nauwe therapeutische breedte zijn geneesmiddelen waarvan het
verschil tussen de minimale en maximale dosis beperkt is. Bij een verkeerde dosis is er een
risico op bijwerkingen cq onwerkzaamheid. Een voorbeeld is acenocoumarol. Een te hoge
dosis geeft een verhoogd risico op bloeding, een te lage dosis een risico op trombose.

Orale oncolytica zijn geneesmiddelen die veelal in een cyclus, bijvoorbeeld 28 dagen wel
gebruiken, vervolgens 7 dagen niet, worden gegeven.

Insulines hebben het risico dat bij een verkeerde dosis een hypoglykemie of hyperglykemie
ontstaat.
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