MOGELIJKE AANDACHTSPUNTEN EN ADVIEZEN VOOR TOELEVERENDE APOTHEKER I.V.M.
MEDICATIETOEDIENING IN INSTELLINGEN VOOR PERSONEN MET MENTALE BEPERKING

Onderstaande mogelijke aandachtspunten en adviezen i.v.m. medicatietoediening in instellingen voor
personen met mentale beperking zijn opgesteld op basis van observationeel onderzoek en op basis van
aanbevelingen uit de literatuur. Het betreft algemene adviezen; deze zijn dus niet specifiek aangepast
aan de werking van uw instelling. Wij bieden u deze vrijblijvend aan, zodat u kan bekijken wat er
haalbaar en nuttig is voor uw concrete situatie.

 Noteer in het patiëntendossier duidelijk welke patiënten medicatie via sonde toegediend krijgen
 Zet

labels

‘niet

pletten’

op

verpakking

van

niet-pletbare

geneesmiddelen
 Lever de gevraagde medicatie op de correcte wijze aan, nl. alle geneesmiddelen voorzien van de
naam van de patiënt en in geval van meerdere geneesmiddelen per patiënt deze
geneesmiddelen samen verpakken op naam
 Sluit overeenkomsten met de instelling waar u levert omtrent:


Uw rol in de instelling:
o

in het volledige medicatieproces (=volledig systeem van voorschrijven tot
toedienen van medicatie aan bewoner & follow-up)  (bv. 1x/jaar aanwezig bij
vergadering omtrent dit proces)

o

m.b.t. het mee ontwikkelen van de procedures en protocollen over medicatie

o

in het bekijken van de therapie van de patiënt (“review”)

o

i.v.m. opleiding over medicatie: zorg voor scholing van het personeel van de
instelling



Communicatie met de instelling, bv.
o

hoe en wie contacteren bij dringende zaken

o

organiseer

een

“medicatie-spreekuur”

(frequentie

zelf

te

bepalen):

personeelsleden van de voorziening kunnen u op het afgesproken moment
contacteren/langskomen als ze niet-dringende vragen hebben omtrent
medicatie
o

gebruik een “communicatieschriftje” om medicatie-gerelateerde zaken in mee te
delen, uit te leggen,… naar de instelling toe

 Zorg dat er voldoende algemene informatie over geneesmiddelen beschikbaar is in de instelling


Zoals bijsluiters, nuttige sites,…



Zie ook hieronder bij “Nuttige bronnen”
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 Nuttige bronnen:


Algemeen i.v.m. medicatie:
o

www.pletmedicatie.be (VZA)

o

www.apotheek.nl (nuttig voor personeelsleden in de instelling)

o

www.bcfi.be

o

E-learningcursussen

van

het

Nederlandse

Instituut

voor

Verantwoord

Medicatiegebruik (specifiek voor begeleiders in de gehandicaptenzorg, over
medicatie in het algemeen):
-

'Duidelijkheid over Medicijngebruik deel 1 - Basiskennis': belangrijkste
begrippen en aandachtspunten op het gebied van medicatie en
medicatieveiligheid leren (via www.medicijngebruik.nl  Zoek in ons aanbod
 selecteer ‘begeleider’ bij ‘Doelgroep’ & ‘e-learning/nascholing’ bij ‘Type
product’  Toon resultaten)

-

'Duidelijkheid over Medicijngebruik deel 2 - Medicijngroepen': kennis
maken met belangrijkste medicijnen en medicijngroepen en leren hoe
deze

medicijnen

goed

en

veilig

gebruikt

worden

(via

www.medicijngebruik.nl  Zoek in ons aanbod  selecteer ‘begeleider’ bij
‘Doelgroep’ & ‘e-learning/nascholing’ bij ‘Type product’  Toon resultaten)

o

Geneesmiddelinformatie in zorginstellingen (GIP-z) (Healthbase): met GIP-z biedt
u patiënten in het ziekenhuis, GGZ of verpleeghuis begrijpelijke informatie over
hun geneesmiddelen (meer informatie zie http://www.healthbase.nl/bestellen/gip-z/)



Specifiek over medicatie via sonde:
o

White R. & Bradnam V. (2007) Handbook of Drug Administration via Enteral
Feeding Tubes. Pharmaceutical Press

o

Bankhead R., Boullata J., Brantley S., Corkins M., Guenter P., Krenitsy J. et al.
(2009) A.S.P.E.N. Enteral nutrition practice recommendations. JPEN Journal of
Parenteral and Enteral Nutrition 33, 122–67



o

Databank Oralia (www.oralia.nl) (KNMP)

o

[Handboek Enteralia (Zwolle, NL)]

Medicatiebeleid:
o

Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid (Vilans)  handvatten voor het
opzetten van een verbetertraject en het meten van medicatieveiligheid binnen
de eigen organisatie
(pdf-document te downloaden via

© Eenheid Farmaceutische Zorg, UGent

2

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Product-ToolkitZorg-zelf-voor-Betere-Medicatieveiligheid.html)

o

Slik geen medicatiefouten (Vilans)  tips om medicatiefouten te voorkomen
(pdf-document te downloaden via google of via http://www.invoorzorg.nl/ivz/literatuurslik-geen-medicatiefouten.html)

o

Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg (Vereniging Gehandicaptenzorg
Nederland)  om het proces van voorschrijven en verstrekken van medicatie te
structureren en bewaken
(pdf-document te downloaden via
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/ProductHandreiking-Medicatiebeleid-Gehandicaptenzorg.html
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