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Medicatieprotocol
Doel:
Het is voor de zorgvrager en zorgverlener duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is
bij medicatiegebruik van de zorgvrager.
Beschrijving:
In dit protocol staat beschreven hoe de geneesmiddelvoorziening door middel van
weekdoseersysteem of baxter voor zorgvrager bij de thuiszorg van SZP verzorgd
wordt.
Verantwoordelijkheden:
De apotheek is verantwoordelijk voor het verstrekken van de medicatie, zowel door
middel van het weekdoseersysteem als ook de overige (losse) medicatie. De
zorgverlener is altijd verplicht* te letten op een up-to-date medicatielijst in het
zorgdossier. Deze lijst wordt verstrekt door de apotheek. De zorgverleners van SZP
zijn niet verantwoordelijk voor het toedienen en toezicht houden op een juist gebruik
van de geleverde geneesmiddelen als er sprake is van Begeleiding in de
thuissituatie. Tenzij er sprake is van een zorgvraag voor persoonlijke verzorging zal
hiervoor een geldige CIZ-indicatie moeten zijn afgegeven. Deze verantwoordelijkheid
strekt zich uiteraard niet verder uit dan tot de momenten waarop hij/zij bij de
zorgvrager over de vloer is en dit in de dagindeling (zie zorgdossier tab. 2e) is
opgenomen. Hoe de afspraken hierover zijn staat vermeld in het zorgdossier bij tab.
4a. De zorgvrager of zijn/haar vertegenwoordiger ondertekent deze afspraak.
• ivm calamiteiten is voor ambulancedienst/ huisartsenpost direct een actueel
overzicht voorhanden.
•
Indien de zorgvrager in de groepsbegeleiding (dagsocieteit de Monade) medicatie
nodig heeft dan strekt de verantwoording van de zorgverlener/activiteitenbegeleider
niet verder dan het uitreiken van de meegebrachte medicatie.
Zorgverlener/Dagsocieteit De Monade heeft geen medicatie in beheer en de
zorgvrager neemt zijn medicatie vanuit de thuissituatie mee.
De apotheek is verantwoordelijk voor:
Samen met andere partijen een actieve rol spelen in het uitdenken, invoeren
en onderhouden van een aan de normen voldoend geneesmiddel distributie
systeem.
De inhoud van het weekdoseersysteem/baxterrol.
Het afleveren van de medicatie op afgesproken wijze (voorverpakt en evt. los
toegevoegd).
Informatie (medicatieoverzicht en aftekenlijst) waardoor herleidbaar is welke
medicatie wordt gegeven.
Het zorgen voor voldoende informatie over en bijsluiters van geneesmiddelen
zodat deze op een veilige manier kunnen worden toegepast en toegediend.
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De medicatiebewaking, medicatiebegeleiding en doelmatig
geneesmiddelgebruik in samenwerking met de voorschrijvers.
De logistiek rondom de distributie van de geneesmiddelen.
Periodieke evaluatie per zorgvrager ten behoeve van een optimaal
geneesmiddelgebruik.

-

De zorgverlener is verantwoordelijk voor:
Het bevorderen en signaleren van het zo goed mogelijk innemen van de juiste
medicatie op het juiste tijdstip door de zorgvrager indien dit van hem/haar een
zorgvraag is.
Het toedieningsgereed maken ٭en uitreiken van geneesmiddelen
overeenkomstig de instructies van de arts en/of apotheker.
Registratie of aftekenen bij toediening zodat herleidbaar is welke medicatie is
gegeven.
Bij de groepsbegeleiding: overdragen van signalen bij of na medicatiegebruik
aan het thuiszorgbureau/of mantelzorger.
Een up-to-date medicatielijst opbergen in het zorgdossier.
 ٭betreft handelingen zoals het openknippen van het baxterzakje, tablet eruit
halen, glas water verzorgen, afmeten doseerhoeveelheid drankje en
(vooralsnog) het uitzetten van alle medicatie die niet in het weeksysteem
geleverd kan worden.
* Mag alleen gedaan worden indien zorgverlener hiervoor bevoegd/bekwaam is,
dan wel hiervoor een autorisatie is afgegeven door verpleegkundige SZP of
(huis)arts.
Bijzondere medicatie:
Onder bijzondere medicatie worden die medicijnen verstaan, die niet in het
weekdoseersysteem geleverd kunnen worden. Wanneer het gebruik te voorspellen
is, wordt per week een vaste hoeveelheid bij de weekmedicatie geleverd. De
recepten worden door de apotheek geregeld. Bij een niet te voorspellen
hoeveelheid die per week nodig is, levert de apotheek de medicatie op recept van de
arts of op een op afroeplijst (zie onder).
Hierbij gaat het om:
Zo nodig medicatie: is niet te kwantificeren; heeft geen vast gebruik.
‘niet tabletten’: dermatica, dranken, druppels, injecties, sachets, zetpillen etc.
(antibiotica) kuren en kortdurend gebruik*.
Halve tabletten (indien niet in halve doseringen beschikbaar in
weekdoseersysteem).
voorschriften
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