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Medicatiebeleid 
Veel cliënten gebruiken medicatie, vaak meer dan één soort. Zorgvuldig omgaan met medicatie is van 
levensbelang. SYS Zorg hanteert daarom een strikt medicatiebeleid, gericht op een optimale medicatieveiligheid. 
In ons kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen over hoe om te gaan met medicatie. 

Als u uw medicatiegebruik niet zelf kunt regelen, dan zorgen wij ervoor dat u op de juiste tijd het juiste medicijn op 
de juiste wijze krijgt aangereikt of toegediend, mits hiervoor een indicatie is afgegeven. 

Rol apotheek en huisarts 

Uw apotheek en huisarts zijn verantwoordelijk voor uw medicijngebruik. Uw huisarts schrijft de medicijnen voor, 
controleert of u de juiste medicijnen gebruikt, of de middelen bij elkaar passen en of ze hun werk doen. Uw 
apotheek levert de medicijnen aan u. U kunt aan uw apotheek vragen om uw medicijnen aan te leveren in 
dagporties. Als zorgverlener mogen wij uw medicijnen niet namens u halen. Maar wilt andere ondersteuning? Dan 
kunt u dit aangeven bij onze zorgcoördinator en kijkt zij of hij wat we voor u kunnen doen. 

Medicijnen in dag- of weekporties 

Uw apotheek kan uw medicijnen aanleveren in een zogenoemde Baxterrol. Dat is een lange plastic verpakking 
waarin uw medicijnen per tijdstip en per dag zijn ingedeeld. Op elk deelzakje staan de namen van de pillen die 
erin zitten, evenals hun kleur en hoeveelheid. U kunt het zakje openmaken op het moment dat u de pillen nodig 
heft. Zo is de kans op fouten bij het innemen van uw medicijnen een stuk kleiner. Helaas kunnen niet alle 
medicijnen in het een Baxterrol. Vraag uw apotheek naar de mogelijkheden. 

Rol Thuiszorg 

U kunt natuurlijk zelf uw medicijngebruik regelen. Wilt u hulp? Wij kunnen als uw thuiszorgorganisatie u op drie 
manieren ondersteunen. 

1. Wij kunnen u de medicatie aanreiken. U controleert het uitreiken zelf en de zorgverlener tekent het 

uitreiken af op de toedieningslijst van de apotheek. 
2. Wij kunnen u de medicatie toedienen. Een gediplomeerde ziekenverzorgende of verpleegkundige kan u 

daarbij helpen. 
3. Wij kunnen het beheer van uw medicatie volledig van u overnemen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u 

ernstig verward bent of makkelijk het overzicht kwijtraakt. Aan deze ondersteuning zijn strikte 
voorwaarden verbonden. 

4. Wilt u meer weten? Neemt u gerust contact met ons op: 0618543602 / 0618543615. 
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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 SYS Zorg 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 SYS Zorg 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 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 is opgenomen. 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 medicatie 
nodig heeft dan strekt de verantwoording van de zorgverlener/activiteitenbegeleider 
niet verder dan het uitreiken van de meegebrachte medicatie. 

• Zorgverlener 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 zorgen voor voldoende informatie over en bijsluiters van geneesmiddelen 

zodat deze op een veilige manier kunnen worden toegepast en toegediend. 
- De logistiek rondom de distributie van de geneesmiddelen. 
- Periodieke evaluatie per zorgvrager ten behoeve van een optimaal 

geneesmiddelgebruik. 
- Het afleveren van de medicatie op afgesproken wijze (voorverpakt en evt. Los toegevoegd). 
- maakt afspraken met cliënt over retourneren naar de apotheek van medicatie die niet meer wordt 

gebruikt; 
- Het zorgen voor voldoende informatie over en bijsluiters van geneesmiddelen 

zodat deze op een veilige manier kunnen worden toegepast en toegediend. 
- Informatie (medicatieoverzicht en aftekenlijst) waardoor herleidbaar is welke 

medicatie wordt gegeven. 
 

• 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. 
 
 
* Mag alleen gedaan worden indien zorgverlener hiervoor bevoegd/bekwaam is, 
dan wel hiervoor een autorisatie is afgegeven door verpleegkundige SYS Zorg of 
(huis)arts. 
** 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 
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geleverd kan worden. 
 
Medicatie in GDS/ Baxter 
In de meeste gevallen zal een cliënt gebruik maken van het GDS van de apotheek. De apotheek maakt hierover 
afspraken met de cliënt en aan de levering zijn strenge eisen gesteld. Of de apotheek van de cliënt aan de eisen 
voldoet kan bij twijfel worden nagelezen op www.knmp.nl. 
 
Wanneer de apotheek de medicatie uitgezet aflevert in een GDS en de cliënt gebruikt geen losse medicijnen die 
niet in het systeem kunnen worden uitgezet, dan is het mogelijk voor een niveau 2 zorgverlener om de medicatie 
aan te reiken. Hierbij geldt duidelijk de beperking vanuit onze thuiszorginstelling dat de medicatie slechts in de 
hand geplaatst mag worden van de cliënt. De cliënt dient zelf de medicatie op juistheid te controleren. Dit 
betekent dat het oplossen, het vermengen van medicatie met voedsel, het breken van tabletten of het in de mond 
stoppen van medicijnen door een zorgverlener niveau 1 of 2 niet is toegestaan. 
 
Zonder GDS, alleen vanaf niveau 3 
Niet alle medicijnen passen in de GDS zoals bepaalde blisterverpakkingen, sachets, zetpillen, drankjes en 'zo 
nodig' medicatie of medicijnen die meer dan vier keer per dag toegediend moeten worden. Ook risicovolle stoffen 
zoals cytostatica en lithium vereisen een afzonderlijke behandeling. Het halveren van tabletten is lastig en gaat 
ten koste van de herkenbaarheid waardoor problemen kunnen ontstaan rondom de dosering. Dat maakt het 
controleren bij het toedienen nauwelijks mogelijk. Voor al deze medicatie geldt uiteraard dat deze zorg slechts 
door een zorgverlener met niveau 3,4 of 5 mag worden uitgevoerd. 
 
Medicatie uitzetten wordt niet door de zorgorganisatie uitgevoerd! 
Wanneer er ondersteuning bij het medicatieproces in welke vorm dan ook nodig is wordt er een GDS 
aangevraagd. Zonder verstrekking in GDS wordt de zorg door onze thuiszorginstelling niet verleend. 
 
Medicatie aanreiking door niveau 2 
Indien het in de zorgverlening slechts om het aanreiken van medicatie gaat en dit wordt uitgevoerd door een 
niveau 2 zorgverlener dan wordt dit beschreven in het zorgdossier.  
 
Het aftekenen van medicijnen mag wel worden gedaan mits er op de toedienlijst wordt aangegeven dat het gaat 
om het aanreiken van de medicatie en niet om toediening. 
 
Toedienlijsten 
Op het moment dat je bovenstaande gaat inzetten, dan moet de apotheek bovenop het toedienlijst (geen 
medicatieoverzicht) duidelijk aangeven dat het om “aanreiken” gaat.  
 
 
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. 
 
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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