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Medicatiebeleid St. Franciscus 
 
Inleiding 
Het toedienen van geneesmiddelen is een belangrijk onderdeel van de behandeling en 
verpleging/verzorging aan de cliënten. Bijna elke cliënt krijgt gedurende de periode dat hij of 
zij zorg ontvangt van St Franciscus geneesmiddelen voorgeschreven. Wanneer de 
verantwoordelijkheid voor deze medicatie ook bij St Franciscus is neergelegd dient elk 
geneesmiddel in de juiste dosering en vorm, op het juiste tijdstip en op de juiste wijze aan 
de juiste cliënt te worden aangereikt of toegediend. Dit proces van 
‘geneesmiddelendistributie’ bestaat uit veel schakels, waardoor de kans op fouten groot is. 
Dit beleid vormt samen met het proces medicatie, de diverse procedures medicatie 
(opgenomen in bijlage, of link…) en de verpleegtechnische protocollen van Vilans, het 
kwaliteitssysteem farmaceutische zorg. Het kwaliteitssysteem farmaceutische zorg is erop 
gericht dat de cliënten op een zorgvuldige en professionele medicatie krijgen 
verstrekt/toegediend, waardoor het risico op fouten zoveel mogelijk beperkt wordt. 
Bovendien wordt geborgd dat men werkt volgens de geldende wet- en regelgeving. 
Het medicatiebeleid is gelinkt aan de Prezo-prestaties D4.1.6 (risicosignalering medicatie), 
V1.1 (deskundigheidsprofessie medewerker) en V2.2 (voldoende bekwame medewerkers). 
 
Verantwoordelijkheden per discipline 
Er zijn verschillen tussen intramuraal en extramuraal: 

 Binnen het verpleeghuis is de verantwoordelijkheid voor de medicatie altijd in de 

handen van de zorgmedewerkers van St Franciscus. St Franciscus heeft voor het 

verpleeghuis afspraken met apotheek Zorgvlied. 

 In het verzorgingshuis kan de cliënt kiezen: of medicatie onder eigen beheer of 

medicatie in beheer van St Franciscus. Het grootste deel van de cliënten heeft het 

beheer uitbesteed aan St Franciscus. Cliënten zijn vrij in keuze van apotheek. 

Extramuraal heeft een deel van de cliënten de medicatie in eigen beheer. Soms zijn 

de medewerkers betrokken bij het aanreiken, bij het toedienen van medicatie. In alle 

gevallen is de cliënt vrij in keuze van apotheek. 

Voor alle cliënten geldt dat er duidelijke afspraken gemaakt worden m.b.t. medicatie en dat 
die afspraken vastgelegd worden in het zorgleefplan. 
 
De directie/raad van bestuur/MT 

 Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en vaststellen van het medicatiebeleid. 

 Voorziet in de benodigde voorwaarden op het gebied van personeelsbeleid, scholing 

en toetsing m.b.t. medicatieveiligheid. 

 Voorziet in de benodigde voorwaarde op het gebied van adequate ruimten en 

voorzieningen 
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 Is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van adequate informatie en instructie 

aangaande de toedieningswijzen van geneesmiddelen middels Vilans-/kick-

protocollen. 

 Is verantwoordelijk voor het maken van afspraken met apotheken. 

 Is verantwoordelijk voor het minimaal jaarlijks evalueren en planmatig verbeteren 

van farmaceutische zorg 

 Is verantwoordelijk voor het in overleg met huisartsen/huisartsenkring opstellen en 

het tijdig evalueren van en raamovereenkomst m.b.t. uitvoering voorbehouden en 

risicovolle handelingen. 

 

De teamleider 

 Draagt er zorg voor dat de uitvoering gebeurt conform vastgesteld medicatiebeleid 

en vastgestelde medicatieprocedures en -protocollen. 

 Draagt zorg voor voldoende en bevoegd personeel. 

 Draagt zorg voor periodieke toetsing en waar nodig bijscholing van medewerkers op 

het gebied van medicatieveiligheid en voorbehouden en risicovolle handelingen. 

 Voorziet in de benodigde voorwaarden op het gebied van personeelsplanning, zoals 

een overzicht van medewerkers met hun bevoegd- en bekwaamheden. 

 Zorgt voor een professioneel klimaat en een ‘no blame’ beleid bij het melden van 

fouten en (bijna)incidenten. 

 Onderneemt zo nodig actie n.a.v. meldingen van fouten en (bijna) incidenten. 

 Is verantwoordelijk voor dat medicatieveiligheid minimaal 1x per jaar onderwerp is 

van een teamoverleg. 

 Bij de jaargesprekken wordt het omgaan met medicatieveiligheid van 

zorgmedewerkers besproken en beoordeeld. Zo nodig een verbetertraject ingezet. 

 

De Arts 

 Registreert de door hem geïnitieerde, gewijzigde of gestopte medicatieopdrachten 

en de reden ervan en informeert de cliënt en zorgmedewerker hierover.  

 Zorgt voor schriftelijke uitvoeringsverzoeken voor het uitvoeren van voorbehouden 

en risicovolle handelingen. 

 Let op polyfarmacie, interacties, contra-indicaties en medicatieveiligheid. 

 Geeft voorlichting over de medicatie. Bij zo-nodig medicatie wordt duidelijk 

aangegeven wanneer de cliënt het moet gebruiken. 

 Is verantwoordelijk voor medicatiebewaking en begeleiding in samenwerking met de 

apotheken. 

 Evalueert tweejaarlijks de medicatie van cliënten, samen met de apotheker, in 

overleg met de verzorging  n.a.v. MDO. 
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 Evalueert jaarlijks met de apotheker van verpleeghuis de samenwerking en de 

werkvoorraad. 

 Signaleert problemen bij eigen beheer door de cliënt, bespreekt dit met de cliënt en 

onderneemt hierop actie. 

 

De apotheker 

 Is verantwoordelijk voor inhoudelijke aspecten van de farmaceutische zorg, 

overeenkomstig de wettelijke regels en normen (dosering, combinaties en de 

interacties van medicatie). 

 Is verantwoordelijk voor medicatiebewaking en begeleiding in samenwerking met de 

huisartsen. 

 Zorgt ervoor dat medicatie tijdig wordt aangeleverd en zoveel mogelijk via GDS 

wordt aangeboden. 

 Zorgt voor tussentijds aanpassingen van baxters bij wijzigingen van medicatie 

 Is verantwoordelijk voor dubbele controle en aftekening bij levering of retournering 

van opiaten volgens de wettelijke regels en normen. 

 Is samen met de behandelaar(s) verantwoordelijk voor actuele medicatieoverzichten 

en levert deze minimaal een keer per 3 maanden aan en bij wijzigingen in medicatie. 

 Levert actuele toedienlijsten 

 Geeft aan wanneer sprake is van risicovolle medicatie en er dus dubbel afgetekend 

moet worden. 

 Is verantwoordelijk voor het ophalen en vernietigen van retourmedicatie 

 
De bevoegde medewerker 

 Draagt zorg voor het vastleggen van informatie en registratie m.b.t. medicatie in het 

zorgleefplan. 

 Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de zorg m.b.t. medicatie conform de in 

het zorgplan vastgelegde afspraken met de cliënt, de instructies gegeven door de arts 

en/of apotheker en de vastgestelde procedures en protocollen. 

 Medewerkers voeren de dubbele controle medicatie uit conform landelijke, geldende 

en geaccepteerde richtlijnen die vastgelegd zijn in het stroomdiagram en in het 

zorgleefplan.    

 Is verantwoordelijk voor het signaleren en aan de arts melden van relevante 

aspecten van het geneesmiddelgebruik van cliënten. 

 Is verantwoordelijk voor het op tijd melden van mutaties. 

 Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken m.b.t. beheer van de medicatie 

zoals beschreven in de procedure(s), zoals controle van de medicatie op 

houdbaarheid. 
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 Is verantwoordelijk voor het bekwaam blijven voor verpleegtechnische handelingen 

(op gebied van medicatie bijv. insuline/morfine toedienen), het zich op de hoogte 

stellen van veranderingen en zich zo nodig laten bijscholen. 

 Binnen jaargesprekken van alle zorgmedewerkers wordt het omgaan met 

medicatieveiligheid besproken en beoordeeld. 

 
De planner 

 Draagt zorg voor een adequate personele planning. 

 
Werkwijze: de uitgangspunten en voorwaarden 

 Geneesmiddelen (en andere artikelen) zijn tijdig beschikbaar  

 De juiste medicatie voorzien van de juiste informatie wordt geleverd aan de juiste 

cliënt of de juiste afdeling/woning. 

 St. Franciscus beschikt over dusdanige ruimtes en faciliteiten dat verantwoord en 

kwalitatief medicatiebeheer mogelijk is. 

 De medicatie zoals door een SOG/arts aan een cliënt is voorgeschreven wordt aan 

deze cliënt door de bevoegde medewerker op het juiste moment in de juiste 

doseringen en vorm op de juiste manier aangereikt of toegediend. 

 Retourmedicatie wordt op een verantwoorde wijze verzameld en afgevoerd. 

 Medicatiegebruik wordt minimaal 2x per jaar geëvalueerd 

 Het starten, wijzigen of beëindigen van medicatie gebeurt aan de hand van een 

vastgelegd, door een arts ondertekend recept of RMF, of via Ysis/Medimo. 

 Er zijn goede afspraken binnen de keten, waardoor wordt samengewerkt op een 

wijze die doeltreffendheid, de veiligheid  en de efficiëntie ten goede komt. 

 Cliënten worden dusdanig ondersteund dat medicatie zo lang mogelijk in eigen 

beheer kan blijven. 

 Alle door St Franciscus beschikbaar gestelde procedures, protocollen en formulieren 

die betrekking hebben op het beheer en distributie van geneesmiddelen alsmede 

recente naslagwerken en informatiebronnen zijn voor alle bij de medicatie betrokken 

medewerkers vrij beschikbaar. 

 Cliënten worden in het verzorgingshuis en de Thuiszorg in staat gesteld hun 

medicatie zelf te beheren mits zij daartoe in alle redelijkheid in staat worden geacht. 

Er wordt gebruik gemaakt van het instrument BEM om te beoordelen in hoeverre dit 

nog mogelijk is. De overname van (een deel van) het beheer door St Franciscus wordt 

in het zorgleefplan vastgelegd. 

 Het uitzetten en aanreiken of toedienen van medicatie geschiedt uitsluitend door 

daartoe bevoegde medewerkers, op basis van vastgestelde procedures en 

protocollen. 
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 De feitelijke verstrekking/toediening van de medicatie wordt verantwoord door 

vastlegging in de TDL, zodat via een onafhankelijke controle kan worden vastgesteld 

dat het juiste geneesmiddel op de juiste tijd aan de juiste cliënt werd toegediend. 

Voor het verpleeghuis en verzorgingshuis geldt dat geneesmiddelen alleen worden 

bewaard in een daartoe aangewezen afsluitbare ruimte of voorziening. Opiaten 

worden bewaard in een opiatenkluis en koel te bewaren medicatie in een afsluitbare 

koelkast. Voor deze ruimte of voorziening is een toegangsregeling.. De temperatuur 

van de koelkast wordt 1x per week gecontroleerd en geregistreerd door technische 

dienst medewerker.  

 De bewaring van geneesmiddelen is zodanig dat verwisseling wordt voorkomen. De 

bewaaromstandigheden zijn optimaal voor wat betreft temperatuur, vochtigheid, 

licht, hygiëne, veiligheid en andere wettelijke dan wel binnen de beroepsgroep 

gebruikelijke vereisten. 

 Er zijn adequate middelen beschikbaar om medicijnen voor toediening gereed te 

maken. 

 De voorraad geneesmiddelen bevat geen artikelen waarvan de vervaldatum is 

verstreken of waarvan de cliënt reeds is overleden.  

 Er vindt minimaal 2x per jaar overleg plaats met huisarts/SOG, apotheker en 

teamleider (=FTO, Farmacotherapeutisch Overleg). 

 De apotheker en de SOG bepalen in onderling overleg de inhoud van de 

werkvoorraad (welke geneesmiddelen en andere artikelen en in welke hoeveelheid). 

 Fouten, bijna-fouten en gevaarlijke situaties m.b.t. medicatie worden gemeld 

middels een MIC-formulier. Deze meldingen worden geanalyseerd en met 

medewerkers besproken. De managementinformatie die hieruit voortkomt wordt 

gebruikt om verbeterprocessen in gang te zetten.  

 
Afkortingen: 
BEM = Beheer eigen medicatie 
SOG = Specialist ouderengeneeskunde 
TDL = Toedienlijst 
FTO = Farmacotherapeutisch overleg 
GDS = Geneesmiddelen distributiesysteem 
RMF = Registratie mutatieformulier 
 
Bij evaluatie in mei 2019 is het beleid ongewijzigd vastgesteld. 
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Bijlagen: 

 Protocol opiaten 

 Stroomschema’s medicatieprocedures en protocollen 

 Polyfarmacie (voor arts) 

 Checklist stoppen veilige principes 

 Afsprakenformulier BEM 

 Inventarisatieformulier BEM 

 Vragenlijst BEM 
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Bronvermelding 
 
Wetgeving 
• Geneesmiddelenwet 
• Opiumwet 
• Opiumwetbesluit 
 
Overige bronnen 
• ‘Veilige principes in de medicatieketen’,  opgesteld door Actiz, KNMP, NVZA,  
 Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG NPCF en V&VN. 
• ‘Toelichting op de lijst risicovolle medicatie’ (bijlage bij ‘Veilige principes in de  
 medicatieketen’). 
• ‘Richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten’, opgesteld door Actiz, GGZ  
 Nederland, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, NICTIZ, NPCF, NVZ, NVZA,  
 Orde, V&VN, Verenso en ZN. 
• ‘Handreikingen voor zes overdrachtsituaties’ (bijlage bij ‘Richtlijn overdracht van  
 medicatiegegevens in de keten’). 
• ‘Protocol medicatieverstrekking voor verzorgingshuizen en thuiszorg’, BrabantFarma  
 Samen in Zorg. (www.knmp.nl/downloads/medicijnen-zorgverlening/ 

medicatieveiligheid/care-sector/voorbeeld-afspraak-apotheek-care-sector)  
• ‘Advies Bewaartermijn toedienlijsten medicatie’, opgesteld door  Actiz, BTN, LOC en  
 V&VN. 
• ‘Handreiking werkvoorraad geneesmiddelen’, opgesteld door Actiz, GGZ Nederland  
 en VGN. 
• ‘KNMP-richtlijn - KNMP richtlijn – Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een  
 geïndividualiseerde distributievorm. 
 

http://www.knmp.nl/downloads/medicijnen-

