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Beleid opiaten 
 
Doel: 
Het veilig bewaren en uitgeven van opiaten. 
 
Voor wie: 
Alle bevoegde medewerkers werkzaam bij Stichting Verzorging St. Franciscus. 
 
Begripsbepaling: 
Opiaten zijn alle medicijnen die onder de Opiumwet vallen. Binnen Zorgcentrum St. 
Franciscus worden opiaten voorgeschreven: 

 op naam van de cliënt of 

 voor de noodvoorraad binnen de verpleeghuiszorg van Zorgcentrum St. Franciscus. 
 
Verantwoordelijkheden: 

 Zorgcentrum St. Franciscus is verantwoordelijk voor voldoende gekwalificeerd 
personeel ter uitoefening van de opiatendistributie. 

 Bevoegde en bekwame medewerkers beheren de opiaten en dienen deze volgens 
voorschrift toe. 

 Binnen de extramurale zorg is de cliënt en familie verantwoordelijk voor het beheer 
van opiaten. Toediening kan onder verantwoordelijkheid worden gesteld van 
zorgcentrum St. Franciscus. 

 Specialist ouderengeneeskunde of huisarts schrijft opiaten voor. 

 Apothekers en medewerkers van de apotheek zijn verantwoordelijk voor levering en 
voorraadbeheer van de opiaten. 

 
Randvoorwaarden: 

 Een afgesloten, vaste opiatenkast binnen het verzorgingshuis en het kleinschalig 
wonen verpleeghuiszorg met sleutelbeheer. Hierbij mogen alleen medewerkers 
toegang hebben tot de sleutel die daadwerkelijk opiaten vanuit hun bevoegd- en 
bekwaamheid mogen opbergen, toedienen of retourneren.  

 Temperatuur bewaarplek medicijnen mag niet boven de 25° C komen. 
 
Werkwijze: 
 
Ontvangst en registratie van opiaten: 
1. Opiaten worden geleverd aan de hand van een recept van de arts. Let op: ook 

opiaten voor de noodvoorraad moeten door een arts getekend worden. 
2.  Opiaten worden door de apotheek geleverd met een aftekenlijst. Bij de overdracht 

naar de locatie worden het aantal opiaten in het bijzijn van de bezorger geteld. De 
“aftekenlijst bezorging” wordt door de medewerker van de zorgcentrum St. 
Franciscus, die de opiaten in ontvangst neemt, getekend. 
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3.  De opiaten worden door een bevoegd medewerker gecontroleerd op: aantal, de 
soort, sterkte, dosering, naam van bewoner. 
Komen de aantallen en soort opiaat zoals vernoemd op de aftekenlijst overeen met 
de geleverde aantallen en soort? Zo niet, neem contact op met de Apotheek. 

4.  Indien alles klopt worden de opiaten door de bevoegde medewerker in de juiste 
opiatenkluis gelegd. De opiatenkluis van het verzorgingshuis zit in de medicijnkamer 
in de 1e  kast rechts als je binnenkomt. De sleutel hangt in de sleutelkast in de 
medicijnkast en code is bekend bij de zorgmedewerkers.  
De opiatenkluisjes van het verpleeghuis zitten in de verpleeghuiskast. Deze dient 
altijd afgesloten te zijn. De sleutel zit in sleutelkluisje met een rood label (nr 3). Er is 
een kluisje voor opiaten op naam en een kluisje voor voorraad niet op naam. 

 
Bewaren van opiaten: 
1.  Bewaar opiaten in de afgesloten opiatenkast, samen met de aftekenlijst.  
2.  Ook zetpillen mogen in de opiatenkast. 
3.  Opiaten die ‘zo nodig’ worden verstrekt moeten ook in de opiatenkast worden 

bewaard. 
4.  Opiaten die niet meer door de cliënt worden gebruikt gaan, samen met de  
 aftekenlijst, retour apotheek. Let op: alleen opiaten waarbij de aftekenlijst kloppend  

 is, worden door de apotheek meegenomen. Daartoe wordt er contact opgenomen 
met de apotheek. 

5.  De apotheek draagt er zorg voor dat de retouropiaten samen met de aftekenlijst 
binnen 3 werkdagen na melding worden opgehaald. Bij overdracht van de 
retouropiaten van de locatie naar apotheek wordt door beide partijen een zgn. 
retourformulier in 2-voud ingevuld en ondertekend. Een exemplaar van dit formulier 
gaat mee naar de apotheek en het andere formulier wordt opgeborgen in de map 
“Protocol Opiaten en bijbehorende formulieren” die naast of onder elk opiatenkastje 
staat.  

 
Uitzetten en verstrekken van opiaten 
1.  Opiaten worden door de bevoegde medewerker uit de opiatenkluis gehaald en 

genoteerd op de Opiumwetkaart. Dit is de opiaten-aftekenlijst. Hierbij telt de 
paraferende verzorgende of het aantal overgebleven medicijnen daadwerkelijk 
aanwezig is. Wanneer dit niet het geval is, wordt de leidinggevende geïnformeerd. In 
overleg zullen deze partijen kijken naar oorzaak en oplossing. 

   a. Opiaten in tabletvorm, die dagelijks worden gebruikt, mogen per 24 uur worden 
           uitgezet. 
    b. Opiaten in de vorm van ampullen, zetpillen en pleisters moeten per keer uit het 
            opiatenkluisje worden gepakt. 
2.  Een tweede bevoegde medewerker controleert het middel, de sterkte, de dosering, 

naam van de cliënt en de nog overgebleven voorraad van het middel in de 
opiatenkluis en zet een tweede paraaf op opiaten aftekenlijst. Beide medewerkers 
zijn gelijktijdig aanwezig. 
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3.  De dienstdoende medewerker dient vervolgens de medicatie toe en zet een paraaf 
op de  toedienlijst. Evenals een 2e medewerker, indien op de toedienlijst nog om een 
controleparaaf wordt gevraagd. 

4.  Bij het klaarmaken van een infuusspuit met opiaten, voor subcutane toediening, 
wordt op  de spuit een sticker aangebracht met ( meestal doet de apotheek dit in een 
cassette): 

 medicijnnaam 

 hoeveelheid medicatie 

 naam cliënt 

 datum en tijdstip klaarmaken 

 naam en paraaf verzorgende en controlerend verzorgende. 
 
Aandachtspunten 
Ga bij het verkeerd toedienen van een of meerdere geneesmiddelen als volgt te werk: 
1. Neem contact op met de arts; 
2. Overleg de situatie en handel volgens advies van de arts, ook m.b.t. informeren 
    cliënt/contactpersoon; 
3. Rapporteer in het zorgdossier wat er gebeurd is; 
4. Doe een MIC-melding. 
 
 
Bij evaluatie in mei 2019 is het beleid ongewijzigd vastgesteld. 


