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Analyse van het medicatieproces voor V&V/ VG 
 
 
 
Hieronder vindt u een aantal stellingen over het medicatieproces. Door antwoord te geven op de 
stellingen met ja/nee/nvt (niet van toepassing) krijgt u een beeld van het medicatieproces zoals dit 
bij u op de afdeling/unit plaatsvindt. Het is de bedoeling dat de projectleider deze lijst in 
overleg/gesprek met meerdere personen, waaronder in ieder geval een uitvoerende van de 
pilotafdeling, invult.  
 
 
Naam invuller: 
 
Afdeling:  
 
Datum: 
 
 

1. Medicatiebeheer door cliënten en/of medewerkers Ja  Nee NVT 

1.1. Er is een actuele lijst van cliënten waarvan de afdeling / unit het 
medicatiebeheer geheel of gedeeltelijk heeft overgenomen 

   

1.2. Op de bij vraag 1 genoemde lijst is per cliënt aangegeven welke facetten 
van het medicatiebeheer zijn overgenomen. Bijvoorbeeld de afdeling / unit 
neemt alleen het bestellen en het voorraadbeheer van de geneesmiddelen van 
de cliënt over, voor het toedienen van de geneesmiddelen is de cliënt zelf 
verantwoordelijk. Bij andere cliënten begeleidt de afdeling / unit ook het 
toedienen van de geneesmiddelen 

   

1.3. De cliënten die het medicatiebeheer geheel of gedeeltelijk hebben 
overgedragen moeten hiervoor de afdeling / unit schriftelijk machtigen 

   

1.4. Er is een procedure/protocol waarin vastgelegd wordt hoe de afdeling / unit 
periodiek per cliënt vaststelt of deze in staat is om het eigen beheer of een deel 
hiervan nog op een verantwoorde wijze uit te voeren 

   

1.5. Er is een standaard formulier waarmee de cliënt of diens vertegenwoordiger 
de afdeling / unit machtigt om (een deel van) het medicatieproces over te 
nemen 

   

1.6. Een van de medewerkers van de afdeling / unit coördineert de medische en 
farmaceutische zorg. Deze persoon is aanspreekpunt voor cliënten, medewerkers 
van de afdeling / unit en apotheek/apotheken betreffende het afleveren en 
toedienen van geneesmiddelen 

   

2. Informatie aan cliënt / mantelzorger / wettelijk vertegenwoordiger    

2.1. Tijdens het toedienen van medicatie geeft de medewerker de cliënt 
informatie over de aard van het toe te dienen geneesmiddel 

   

2.2. De cliënt heeft op eenvoudige wijze toegang tot gebruikersvriendelijke 
geneesmiddeleninformatie over de middelen die hij/zij gebruikt 

   

3. Voorschrijven    

3.1. Het starten, wijzigen of stoppen van medicatie gebeurt aan de hand van 
een door de (verpleeghuis)arts/VG-arts geautoriseerde medicatieopdracht (MO) 

   

3.2. Medicatieopdrachten worden op een uniforme wijze door de 
verpleeghuisarts/VG-arts en/of verpleging/verzorging aangeboden aan de 
apotheek 

   

3.3. Er is een centrale plaats waar de medicatieopdrachten worden verzameld of 
afgegeven door de arts na het bezoeken cq spreken van zijn/haar cliënt in de 
instelling 

   

3.4. Indien er sprake is van externe zorgverleners (huisartsen) is bij deze bekend 
wie het aanspreekpunt is in de organisatie mbt medicatie(beheer) van de cliënt. 
Dit is vastgelegd 
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3.5. Bij opname in de instelling wordt door de behandelend 
(verpleeghuis)arts/VG-arts medicatieopdrachten voor alle geneesmiddelen die 
de cliënt in de instelling moet door blijven gebruiken, uitgeschreven 

   

3.6. Bij heropname in de instelling is er altijd op de dag van opname een actueel 
en volledig medicatieoverzicht, inclusief doseertijden, aanwezig 

   

3.7. Na elke wijziging van de medicatie wordt de medicatiedeellijst per 
omgaande aangepast. (Op de deellijst is duidelijk aangegeven wat de cliënt de 
volgende deelronde behoort te krijgen) 

   

3.8. Voor medicatie voorgeschreven door specialisten schrijft de arts van de 
instelling of de arts van de cliënt een medicatieopdracht en autoriseert deze 

   

3.9. Mondelinge medicatieopdrachten worden slechts in uitzonderlijke situaties 
geaccepteerd. Als mondelinge medicatieopdrachten moeten worden 
geaccepteerd, noteert de verpleging/verzorging en/of de apothekersassistent de 
opdracht en leest deze voor aan de voorschrijver ter bevestiging van de opdracht 

   

3.10. Mondelinge medicatieopdrachten worden zo snel mogelijk alsnog 
geautoriseerd door de voorschrijver 

   

3.11. Een medicatieopdracht bevat: 
- altijd de datum van de opdracht. 
- altijd naam van de voorschrijver. 
- altijd de naam, voorletters en locatie van de cliënt. 
- altijd de naam, sterkte en toedieningsvorm/weg van het geneesmiddel. 
- altijd frequentie en/of tijdstippen van toediening en zonodig verdere 

instructies ten aanzien van de wijze van toediening 
- altijd de datum waarop de medicatie moet worden begonnen 
- indien mogelijk de datum waarop de medicatie moet worden beëindigd 

   

4. Uitzetten en toedienen van medicijnen    

4.1. Er is een actueel overzicht van de medicatiegegevens van de cliënten 
(medicatielijst) 

   

4.2. Het uitzetten en toedienen van geneesmiddelen wordt uitgevoerd door twee 
verschillende personen 

   

4.3. Het uitzetten en het toedienen van geneesmiddelen gebeurt aan de hand 
van een medicatiedeellijst 

   

4.4. Deze medicatielijst wordt aangepast zodra veranderingen optreden en 
opgenomen in het cliëntendossier  

   

4.5. In ruimtes waar met geneesmiddelen worden gewerkt kan ongestoord 
worden gewerkt. Ze zijn vrij van lawaai 

   

4.6. Voor het uitzetten wordt per geneesmiddelen geparafeerd    

4.7. Tot aan het moment van toedienen van de geneesmiddelen bij de cliënt is 
op eenvoudige wijze te traceren welke tablet, capsule e.d. welk geneesmiddel 
betreft 

   

4.8. De geneesmiddelen worden pas op het moment van toedienen uit de 
verpakking gehaald 

   

4.9. Per gegeven geneesmiddelen wordt geparafeerd voor toedienen.    

4.10. Als een cliënt een geneesmiddel weigert of uitbraakt o.i.d. wordt dit op 
medicatiedeellijst vermeld 

   

4.11. Als een cliënt een geneesmiddel weigert of uitbraakt o.i.d. wordt het 
gemeld aan de voorschrijver 

   

4.12. Deellijsten worden regelmatig gecontroleerd op volledigheid, inclusief 
parafen  

   

4.13. Er wordt gecontroleerd of de cliënt het geneesmiddel daadwerkelijk slikt.    

4.14. Geneesmiddelen worden alleen gemalen als dit op de medicatieopdracht 
vermeld staat of als vooraf geverifieerd is of dit geen problemen oplevert 

   

4.15 Het toedienen van geneesmiddelen zoals tabletten, capsules, zalven, 
zetpillen e.d., wordt uitgevoerd door professionele medewerkers die hiervoor 
(intern) een opleiding hebben gehad 
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4.16. Insuline wordt alleen gegeven door verpleegkundigen of verzorgers die 
uitgebreide instructie hebben gehad over de werking van de insulinepennen.  

   

4.17. Het toedienen van geneesmiddelen via inhalatoren gebeurt alleen door 
bevoegde medewerkers die uitgebreid geïnstrueerd zijn over de werking van de 
inhalatoren. 

   

4.18. Intraveneuze injecties en infusen worden alleen gegeven door 
verpleegkundigen die hiervoor opgeleid zijn en getoonde en recente 
bekwaamheid hebben (eventueel kan de verpleegkundige afkomstig zijn van een 
externe organisatie zoals de thuiszorg). 
 

   

5. Scholing en opleiding    

5.1. Alle nieuwe verpleegkundigen en verzorgenden en persoonlijk begeleiders 
worden getoetst op hun basiskennis voordat ze zelfstandig werkzaamheden 
mogen uitoefenen die verband houden met medicatie. 

   

5.2. Apothekers verzorgen minimaal twee educatieve programma’s per jaar voor 
verpleging, verzorging, persoonlijk begeleiders, voorschrijvers en 
apothekersassistenten over geneesmiddelen, waarbij ook met name wordt 
ingegaan op de wijze van toedienen van geneesmiddelen.  

   

5.3. Eenmaal per jaar wordt gecontroleerd of de wijze van toediening van met 
name de wat lastigere toedieningsvormen, zoals bijvoorbeeld inhalatoren, 
insulinepennen en infuuspompen, gebeurt conform de wijze zoals het 
afgesproken is. 

   

5.4. Medewerkers en persoonlijk begeleiders worden minimaal één keer per jaar 
geschoold  over geneesmiddelen, waarbij met name wordt ingegaan op de 
werking en bijwerkingen van de veel voorgeschreven geneesmiddelen in de 
instelling 

   

6. MIP / MIC / MIT / MOG / FONA / FOBO commissies    

6.1. De afdeling / unit registreert inzichtelijk de medicatie-incidenten in de 
zorg- en dienstverlening   

   

6.2. De afdeling / unit kan laten zien dat zij naar aanleiding van incidenten zo 
spoedig en doeltreffend mogelijk handelt 

   

6.3. De afdeling / unit treft op basis van deze registratie maatregelen die het 
plaatsvinden van incidenten (kan) voorkomen of verminderen 

   

6.4. De afdeling / unit is actief in de terugkoppeling van de bevindingen naar de 
interne organisatie 

   

6.5. De afdeling / unit heeft een cultuur van blame-free melden van incidenten 
bij medewerkers en cliënten en is open over de resultaten en te ondernemen 
acties 

   

6.6. De MIC meldingen van de afdeling / unit zijn onderwerp op het 
afdelingsoverleg 

   

6.7. De medicatie-incidenten worden vastgelegd en periodiek geëvalueerd. Er 
worden maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. 

   

6.8. Na een incidentmelding volgt een feedback naar de melder.    

6.9. Indien bijwerkingen worden gesignaleerd worden deze gemeld bij de 
(verpleeg)huisarts/ VG-arts. 

   

7. Beleid en verantwoordelijkheden binnen het medicatieproces     

7.1. De taken en bevoegdheden van de (verpleeg)huisartsen / VG-artsen ten 
aanzien van medicatieopdrachten voor starten, wijzigen en beëindigen van 
adequate farmacotherapie zijn beschreven 

   

7.2. De taken en bevoegdheden van de apothekers voor tijdige levering van 
geneesmiddelen en andere artikelen in het kader van farmaceutische zorg zijn 
beschreven 

   

7.3. De taken en bevoegdheden van de uitvoerend medewerkers 
(verpleging/verzorging/persoonlijk begeleider) voor het toedienen van medicatie 
overeenkomstig de medicatieopdracht zijn beschreven 
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7.4. De taken en bevoegdheden van de apotheker en de (verpleeg)huisarts / VG-
arts voor de beschikbaarheid van algemene informatie over geneesmiddelen en 
de toepassing daarvan zijn beschreven  

   

7.5. Er is een beschreven kwaliteitsysteem farmaceutische zorg met als 
onderdelen; kwaliteitshandboek, procedures, voorschriften, protocollen en 
werkinstructies  

   

7.6. De verantwoordelijkheden van de apotheek voor het ontwerpen, invoeren 
en onderhouden van het geneesmiddelendistributiesysteem zijn beschreven  

   

7.7. Doelstellingen met betrekking tot de kwaliteit van de farmaceutische zorg 
welke  onderdeel zijn van het kwaliteitbeleid van de zorginstelling zijn bekend 
en worden uitgevoerd 

   

8. Veiligheid en controle     

8.1. De apotheker, (verpleeg)huisarts , VG-arts en verantwoordelijk 
verpleegkundige / verzorgende / persoonlijk begeleider voeren regelmatig 
(minimaal 2 keer per jaar) overleg over het gehanteerde farmacotherapiebeleid 

   

8.2. De procedure voor regelmatige evaluatie van de medicatie van de cliënten 
door de apotheker is samen met de (verpleeg)huisarts/ VG-arts vastgesteld 

   

8.3. De (verpleeg)huisarts / VG-arts bespreekt minimaal maandelijks de 
medicatie van cliënten met de verpleging/verzorging/persoonlijk begeleider 

   

 
Deze analyse is gebaseerd op de Quick Scan Medicatieveiligheid van het Instituut voor verantwoord 
medicijngebruik (IVM).  

 


