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Begrippenlijst 
 
ALZ / LZR Apotheek Laurentius ziekenhuis Roermond 
 
ATC Automatic Tablet Counter 
 
AVG Arts Verstandelijk Gehandicapten 
 
AVMC Apotheek VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg  
  
“Dichterbij” Zorginstelling waaraan medicatie wordt geleverd 
 
GDP Geneesmiddeldistributie protocol 
 
GDS-assortiment Geneesmiddelen die in de medicatiezakjes op rol worden geleverd voor 

zover het hele tabletten en geen zonodig gebruik betreft 
 
GDS-medicatie Medicatie in het zakje van de weekrol 
 
Geneesmiddelendeellijst Lijst (deellijst) met actuele medicatie per cliënt, waarop direct na het 

toedienen van medicatie per tijdstip de gift moet worden afgetekend. 
Deze worden wekelijks standaard door VieCuri aangeleverd. 

 
Geneesmiddelen- Verdeelmachine die automatisch of semi-automatisch de 
verdeelmachine geneesmiddelen verdeelt en in zakjes verpakt (medicatie in zakje) 
 
Farmaceutische zorg Alle activiteiten die betrekking hebben op de keuze en verstrekking van 

geneesmiddelen en andere farmaceutische producten, alsmede de 
begeleiding en de evaluatie van het gebruik 

 
Formulieren via website De formulieren zijn via de website www.viecuri.nl te downloaden en in 

te vullen 
 
Formularium Limitatieve lijst van geneesmiddelen die voorkeur geniet bij bepaalde 

diagnose, gelet op kwaliteit en kosten. Dit is het GDS-assortiment. 
 
Medicatie in het zakje Door verdeelmachine volautomatisch verwerkte en verpakte 

medicatie of niet volautomatisch en door handmatige toevoeging 
(semi-automatisch) verwerkte en verpakte medicatie 

 
Medicatiebegeleiding Activiteiten gericht op veilige en doeltreffende farmacotherapie van de 

individuele cliënt 
 
Medicatieopdracht Opdracht van de arts voor het starten, wijzigen of stoppen van 

medicatie = recept 
 
Medicatierol Opgerolde streng van geproduceerde zakjes met medicatie 
 
Niet-in-zakje-medicatie Alle medicatie die niet wordt geleverd in zakjes, zoals insuline, 

dranken, zetpillen, capsule voor inhalatie, sachets, injectie, antistolling, 
magistrale bereidingen en wat niet via de machine kan etc. Deze 
middelen staan op de geneemiddelendeellijst onder categorie “ 
algemene medicatie “ . 

 
Nieuwe medicatie Nieuw voorgeschreven, nog niet eerder door cliënt gebruikte medicatie 
 
Noodvoorraad Zie Werkvoorraad 
 

http://www.viecuri.nl
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Receptformulier/medicatie Formulier voor het aangeven (door de arts) van verandering in  
formulier           medicatie, dit kan zijn starten, stoppen of wijzigen. Dit kan zijn een 

geautoriseerde opdracht op de deellijst of een A-6 formaat recept. 
 
Sleutelplan Werkafspraak binnen de zorginstelling, waarin beschreven staat wie 

beschikt over c.q. verantwoordelijk zijn voor de sleutels van 
medicijnkasten. 

 
Stopdatum is de laatste dag dat het wordt gebruikt tot en met het laatste 

innametijdstip van die dag 
 
VieCuri Apotheek De Apotheek van VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg te 

Venlo levert de farmaceutische zorg aan de zorginstellingen van 
Dichterbij. 

 
VMC VieCuri Medisch Centrum 
 
Voorkeursassortiment Het assortiment dat via de ATC machine verpakt kan worden, ofwel het 

GDS-assortiment. Over uitzonderingen is overleg mogelijk. 
 
Website www.viecuri.nl  Het Geneesmidddelendistributieprotocol (GDP) en diverse formulieren 

zijn beschikbaar via de website.  
 
Werkvoorraad De zogenaamde “dokterstas” met een beperkt assortiment nodig voor 

acute situaties, samengesteld en onder verantwoordelijkheid van de 
AVG’s, aanwezig op een afgesproken plaats en ten behoeve van de 
gehele instelling van de betreffende regio 

 
Wijziging van het GDS-middel    Wijziging van het GDS-middel (naam of uiterlijk) wordt aan de 

begeleiders kenbaar gemaakt 
 
Wisseldag Startdag van de nieuwe medicatierol voor een week  
 
ZAIS Ziekenhuisapotheekinformatiesysteem; automatiseringssysteem voor 

de invoer van recepten en medicatiebewaking. Binnen VieCuri wordt 
gebruik gemaakt van ZAMICOM 

 
Zakje / medicijnzakje Cliëntspecifieke aflevereenheid geproduceerd door de 

geneesmiddelenverdeelmachine. Een zakje bevat maximaal 4  
verschillende geneesmiddelen met eventueel meerdere eenheden per 
soort geneesmiddel tot maximaal 15 eenheden per zakje. Een vijfde 
soort of een 16de eenheid wordt in het volgend zakje voor hetzelfde 
tijdstip verpakt. 

 
Zonodig medicatie Niet standaard toe te dienen medicatie. Deze wordt geleverd door 

Apotheek VieCuri en er dient bij toedienen te worden geparafeerd op 
de geneesmiddelendeellijst. 

http://www.viecuri.nl
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Inleiding 
 
In dit Geneesmiddelendistributie Protocol (GDP) worden afspraken vastgelegd inzake de overeenkomst 
tussen Apotheek VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg te Venlo, kortweg VieCuri genoemd en 
de Stichting Dichterbij. 
Het doel van het GDP is om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast te leggen met betrekking 
tot het verstrekken en toedienen van geneesmiddelen. In dit protocol worden de handelingen beschreven 
die door de verschillende betrokkenen dienen te worden verricht.  
Er wordt gestreefd naar een optimale communicatie tussen betrokken partijen. 
De werkafspraken en werkdocumenten, vermeld in de bijlagen, ondersteunen deze handelingen. 
Apotheek VieCuri levert medicatie (medicijnzakjes en overige medicijnen) met geneesmiddelendeellijsten 
aan Dichterbij. De medicijnzakjes worden door Apotheek Laurentius ziekenhuis Roermond verpakt met 
behulp van een geneesmiddelenverdeelmachine en aan ziekenhuis VieCuri Medisch Centrum voor 
Noord-Limburg geleverd. 
 
 Apotheek VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg te Venlo 

Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo 
Postbus 1926, 5900 BX Venlo 

( 077 - 3206402 (tijdens werktijden) / 077 – 3205184 (tijdens weekend 8.30 – 13 uur) 
077 – 3205555 (telefooncentrale van het ziekenhuis: voor contact met dienstdoende buiten 
werktijden) 

4 077 - 3205217 
: dichterbij@viecuri.nl  
ziekenhuisapotheker:  E.A. (Liesbeth) van Dijk   077 – 320 5249 lvdijk@viecuri.nl  
ziekenhuisapotheker:  I.E.P. (Ingrid) Crul   077 – 320 5186 icrul@viecuri.nl  
coördinator DB:   J. (Jeanne Beelen)  077 – 320 5186 jbeelen@viecuri.nl  
unithoofd:   M.J. (Marjo) Juseirov – Swart 077 – 320 5185 mjuseirov@viecuri.nl  
 
 Apotheek Laurentius ziekenhuis Roermond, afdeling GDS 

Mgr. Driessenstraat 6, 6043 CV Roermond 
  Postbus 920, 6040 AX Roermond 
( 0475 - 382981 / 0475 - 383031 
4 0475 – 382386 
ziekenhuisapotheker:  B. G. (Bert) Kaufmann     b.kaufmann@lzr.nl 
ziekenhuisapotheker:  N.R.G. (Nathalie) Drabbe   nathalie.drabbe@lzr.nl 
coördinatoren distributie: S. (Saskia) Faassen-Rutten   s.rutten@lzr.nl 
    S. (Sandra) Aben    sandra.aben@lzr.nl 
 

Dichterbij,  locatie Ottersum 
Siebengewaldseweg 15, 6595 NX Ottersum 

( AVG-praktijk 0485 - 499951 
4 0495 - 49998 
 
Werkgroep geneesmiddelendistributie 
Medisch Directeur: Wim van Geffen 
Ziekenhuisapotheker: Ingrid Crul, Liesbeth van Dijk  
AVG: Marion Gruijters, Mathijs Kersten, Gert de Leijer  

Akkoord / ingangsdatum  

 

namens Dichterbij verantwoordelijke ziekenhuisapotheker 

 
handtekening 
 
Ottersum, (datum) 
 

 
handtekening 
 
Venlo, 12 juli 2010 
 

mailto:dichterbij@viecuri.nl
mailto:lvdijk@viecuri.nl
mailto:icrul@viecuri.nl
mailto:jbeelen@viecuri.nl
mailto:mjuseirov@viecuri.nl
mailto:b.kaufmann@lzr.nl
mailto:nathalie.drabbe@lzr.nl
mailto:s.rutten@lzr.nl
mailto:sandra.aben@lzr.nl
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. Verantwoordelijkheden betrokkenen  
  
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokkenen worden vastgelegd in het 
Geneesmiddelendistributie Protocol (GDP) om het proces eenduidig te kunnen laten verlopen. 
 
Apotheek VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg is verantwoordelijk voor de inhoudelijke 
aspecten van de farmaceutische zorg, overeenkomstig de geldende wettelijke regels en de Nederlandse 
Apotheek Norm waarvan de volgende aspecten vallen:  

- invoering en onderhoud van het geneesmiddelendistributiesysteem (GDS); 
- het afleveren van geneesmiddelen beschreven in het GDP; 
- kwaliteit van alle niet in zakjes geleverde medicatie en zonodig medicatie voor cliënten van 

Dichterbij; 
- beschikbaarheid van instructies voor toedieninggereed maken van geneesmiddelen; 
- beschikbaarheid van voldoende informatie over de geneesmiddelen en de veilige toepassing 

daarvan; 
- zorg voor adequate medicatiebegeleiding en doelmatige farmacotherapie samen met artsen; 
- bereikbaarheid en waarneming ziekenhuisapotheker (24 uur per dag, 7 dagen per week). 

 
Apotheek Laurentius ziekenhuis Roermond draagt zorg voor de levering, verpakking en kwaliteit van 
de medicatie in de zakjes (GDS-medicatie), zoals beschreven in de Leveringsafspraken (hoofdstuk2) en 
het Geneesmiddelendistributiesysteem (hoofdstuk 3.). 
 
Dichterbij draagt zorg voor voldoende en gekwalificeerde begeleiders voor alle activiteiten betreffende 
farmaceutische zorg, aanwezigheid van geschikte ruimten en voorzieningen en is eindverantwoordelijk 
voor onderhoud van het kwaliteitssysteem dat van toepassing is op de farmaceutische zorg, 
overeenkomstig de wettelijke normen, zoals beschreven in het document “ Handreiking Medicatiebeleid 
Gehandicaptenzorg 2011 (VGN) ”. 
 
De geautoriseerde begeleider is verantwoordelijk voor onder andere de navolgende handelingen: 

- het toedieningsgereed maken, het uitdelen en toedienen van de medicatie, overeenkomstig de 
medicatieopdracht, instructies van de apotheker en /of arts en de instellingsafspraken; 

       -     signaleren en aan de arts melden van relevante aspecten van het geneesmiddelengebruik van   
             cliënten, ter ondersteuning van diagnostiek en farmacotherapie; 

- beheer van alle in huis aanwezige voorraad geneesmiddelen en logistieke aspecten van het 
interne geneesmiddelendistributiesysteem. De juiste medicatie dient op het juiste tijdstip aan de 
juiste cliënt te worden gegeven en voor het uitdelen en toedienen van alle medicatie dient op de 
geneesmiddelendeellijst te worden geparafeerd. 

 
Het uitzetten en toedienen van een geneesmiddel is een verpleegtechnische handeling. 
Dichterbij machtigt begeleiders, die daartoe zijn geschoold en geautoriseerd, tot het uitvoeren van deze 
handeling en houdt hiervan een administratie bij. Dichterbij is verantwoordelijk voor het inzetten van 
personeel met voldoende bekwaamheidsniveau voor alle afzonderlijke verpleegkundige handelingen. 
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2. Leveringsafspraken 
 
De afspraken betreffende levering geneesmiddelen door Apotheek VieCuri aan Dichterbij zijn hieronder 
beschreven. 
 
ALZ verpakt met behulp van een geneesmiddelenverdeelmachine, een ATC-verdeelmachine (ATC= 
Automatic Tablet Counting), orale geneesmiddelen in zakjes (geen inhalatiecapsule of zetpil), de 
zogenaamde medicatierollen (= GDS-medicatie), en levert deze af aan Apotheek VieCuri.  
Apotheek VieCuri levert alle overige medicatie naast de medicatierollen en de geneesmiddelendeellijsten ten 
behoeve van de cliënten van Dichterbij. 
De geneesmiddelendeellijst van een cliënt is een overzicht met alle medicatie en toedieningen voor een 
periode van een week en over dezelfde dagen als de bijbehorende medicatierol voor een week (zie 
voorbeeld). 
De afdelingen worden standaard  1 x per week van nieuwe medicatierollen met bijbehorende 
geneesmiddelendeellijsten en overige bestelde medicatie voorzien. 
De levering vindt plaats op de dag vóór de wisseldag van de medicatierol. Per locatie is een vaste wisseldag 
vastgesteld. De wisseldagen verschillen per locatie. 

 
1. De aan te leveren gegevens met betrekking tot cliënten en mutaties, benodigd voor het verpakken 

van de medicatie, dienen in Apotheek VieCuri uiterlijk vóór 14.00 uur binnen te zijn op 2 werkdagen 
voor de dag van levering. Notabene dit is 3 dagen voor de wisseldag. Alle veranderingen worden 
vervolgens in het Ziekenhuis Apotheek Informatie Systeem doorgevoerd en de zakjes, die daarna 
worden gemaakt, bevatten dan de aangepaste medicatie. 

 
 
      Deadline van doorgeven van medicatiewijzigingen 
       

• Horst en Oostrum:   Donderdag vóór 14 uur 
• Arcen en Velden:   Vrijdag vóór 14 uur  
• Blerick en Venlo:   Vrijdag vóór 14 uur 
• Ottersum 2) :    Vrijdag vóór 14 uur 
• Afferden, Bergen, Heijen:  Vrijdag vóór 14 uur 
• Malden, Milsbeek, Mook:  Vrijdag vóór 14 uur 
• Boxmeer, Oeffelt, Sambeek:  Vrijdag vóór 14 uur  
• Grave, Reek, Velp en:  Maandag vóór 14 uur 
• Oss en Overasselt 
• Gennep 1) :    Dinsdag vóór 14 uur  

 
 
 1) met uitzondering van de woongroepen van Heideheuvel en Augustinus 
 2) inclusief de woongroepen van Heideheuvel en Augustinus (Gennep) 
 
 

Veranderingen die na de deadline van 14 uur worden doorgegeven kunnen niet meer in de 
eerstvolgend te leveren medicatiezakjes worden doorgevoerd. Tot de zakjes van weer een week 
later (die dan wel zijn aangepast) dient de verandering tijdelijk op een andere wijze te worden 
opgevangen. 

 Zie ook hieronder punt 9 van de leveringsafspraken. 
 

2. ALZ verpakt in principe alleen orale geneesmiddelen (geen inhalatiecapsule of zetpil) die in zakjes 
kunnen worden geleverd (b.v. niet de geneesmiddelen die vocht aantrekken of risicovol zijn). De 
meeste halve / kwart tabletten zijn niet geschikt om via de machine in de zakjes te worden verpakt 
en derhalve zullen de zakjes geen halve / kwart tabletten bevatten op enkele uitzonderingen na. 
Daarnaast worden wel chronisch te gebruiken antibiotica en standaard doses opiaten in de zakjes 
verpakt. De zakjes worden door ALZ gecontroleerd, opgerold en per woongroep verpakt. Het 
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streven is om de medicatie zoveel als mogelijk in de medicatiezakjes onder te brengen. In 
samenspraak tussen de AVG en de apotheek kan door een ander soortgelijk medicijn of een andere 
dosering te kiezen meer medicatie in de medicatiezakjes worden opgenomen. 
Het is niet toegestaan om zelf medicatie (hele of halve tabletten) aan de zakjes toe te voegen. Dit 
staat dan nl. niet vermeld op het zakje. En op de geneesmiddelendeellijst is het middel niet  
weergegeven onder het kopje GDS-medicatie (zie bijlage 9.1. WD 1.2. Geneesmiddelendeellijst). 
De kans dat het dan dubbel wordt gegeven is groot! 
 

 
 

3. Elke sliktijd van een cliënt is een apart zakje. De tijden voor het standaard toedienen van 
geneesmiddelen zijn 8.00–12.00–17.00 en 21.00 uur. Waar geïndiceerd kan van deze tijden worden 
afgeweken. B.v. een apart zakje vóór 8 uur ten behoeve van de  medicatie die nuchter dient worden 
ingenomen. Alle slikmomenten van een cliënt zitten onder elkaar en aan elkaar en vormen tezamen 
een rol.  

 Door het aantal innamemomenten beperkt te houden is er minder kans dat een 
 tijdstip wordt overgeslagen. De tijd op het medicatiezakje staat in uren vermeld. Op de  
 geneesmiddelendeellijst staat het innametijdstip vermeld. 
 

4. De informatie op de medicatiezakjes bevat de volgende gegevens en is cliëntspecifiek: 
 

 Naam en woongroep cliënt (afkorting); datum en ook de dag van de week en het tijdstip van 
 inname; de verschillende geneesmiddelen met aantal en de omschrijving; totaal hoeveelheid 
 stuks in het zakje (rechtsonder). 
 

           voorbeeld van een medicatiezakje 
 
N.B. Voor één toedieningstijdstip kan meer dan één zakje aanwezig zijn aangezien het zakje maximaal 4 
verschillende middelen (i.v.m. de bedrukking) en in totaal maximaal 15 stuks (i.v.m. de fotografische 
controle) kan bevatten!! 
Een vijfde soort of een 16de eenheid wordt in het volgend zakje voor hetzelfde tijdstip verpakt. 
 
De medicatie wordt door ALZ per cliënt voor …7….. dagen ( = de rol) verpakt. In een rol zitten alle 
slikmomenten van een dag en alle dagen van een week onder elkaar. 
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5. Apotheek VieCuri verpakt niet-in-zakje-medicatie d.w.z. alle geneesmiddelen, die niet in zakjes 

kunnen worden verpakt (bijvoorbeeld zalven, crèmes, insulines, capsule voor inhalatie en zonodig 
medicatie). Deze wordt meegeleverd in dezelfde box als de medicatierollen. Al deze medicatie 
wordt op naam van een cliënt geleverd en staan op de geneesmiddelendeellijst onder “ algemene 
medicatie “ .  
 

6. Apotheek VieCuri levert de geneesmiddelendeellijsten aan de woongroep (Zie Bijlage 9.1.   
WD 1.2. Geneesmiddelendeellijst) en medicatie-overzichten tbv de behandelend  
artsen (AVG / enkele huisarts). De begindag tot en met de einddag van de geneesmiddelendeellijst 
komt overeen met de slikdagen van de bijbehorende medicatierol. Op de deellijst wordt die  
geneesmiddelnaam vermeld die overeenkomt met de naam van het geneesmiddel (verpakking) wat 
door VieCuri wordt geleverd. Wanneer van belang dan wordt speciale toedieninformatie op de 
geneesmiddelendeellijst vermeld. Na de geneesmiddel-toediening dient de handeling op de 
geneesmiddelendeellijst te worden verantwoord middels een paraaf per tijdstip en per toegediend 
geneesmiddel. Bij wijziging van medicatie ontvangt zowel de woongroep een aangepaste lijst indien 
dientengevolge medicatie wordt geleverd. Op de nieuwe aangepaste geneesmiddelendeellijst staat 
de stempel “ Let op! Meest recente deellijst! “ en deze dient dan te worden gehanteerd. De oude 
lijst, die over dezelfde periode gaat, met de door de begeleider gemaakte aantekening “ oud “ laat 
men in de klapper zitten en wordt niet weggegooid. Het is een onderdeel van het archief van 2 
maanden in de klapper. In totaal dienen de deellijsten gedurende 2 jaar te worden bewaard. Op 
aanvraag kan een nieuwe deellijst per e-mail worden gestuurd. De AVG-praktijk kan eventueel uit 
Klinicom een nieuwe deellijst printen. 
 

7. De door de ATC-machine verpakte geneesmiddelen, opgerold tot een medicatierol, en overige 
medicijnen met de geneesmiddelendeellijsten worden geleverd in donkergrijze/blauwe 
transportboxen. Op het etiket van deze distributiekrat staan de adresgegevens van de woongroep 
vermeld. De transportboxen zijn eigendom van Apotheek VieCuri. 

 
8. De dag en het tijdstip van levering wordt per locatie vastgesteld.  

 
9. De wekelijkse levering van geneesmiddelen en in gebruikname van de nieuwe medicatierol vindt 

voor de verschillende locaties plaats op de volgende dagen: 
 

     distributiedagen    wisseldagen: 
 

• Oostrum, Horst en Venray: maandag tussen 15 – 18 uur  dinsdag 
• Arcen en Velden:  dinsdag tussen 15 – 18 uur  woensdag 
• Blerick en Venlo:  dinsdag tussen 15 – 18 uur  woensdag 
• Ottersum 1) :   dinsdag tussen 15 – 18 uur  woensdag 
• Afferden, Bergen, Heijen: dinsdag tussen 15 – 18 uur  woensdag 
• Malden, Milsbeek, Mook: dinsdag tussen 15 – 18 uur  woensdag 
• Boxmeer, Oeffelt, Sambeek: dinsdag tussen 15 – 18 uur  woensdag 
• Grave, Reek, Velp,   woensdag na 15 uur   donderdag 
       Oss en Overasselt  
• Gennep 2) :   donderdag tussen 12 – 18 uur  vrijdag 

 
 
 1) inclusief de woongroepen van Heideheuvel en Augustinus (Gennep) 
 2) met uitzondering van de woongroepen van Heideheuvel en Augustinus 
  
 

10. In geval van feestdagen wordt in overleg met de managers een geschikt leverschema opgesteld. 
 

11. De geneesmiddelen worden afgeleverd op afgesproken afleveradressen.  
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12. De controle van de medicatie in de transportbox door de ontvangende woongroepen van Dichterbij 

wordt verricht aan de hand van de op de groep gehouden bestellijst en vanaf het gewone recept, dit 
is de voorgeschreven medicatie.  

 
Zie Bijlage 9.1. WD 1.3. Medicatiebestellijst HERHALINGEN : niet in het zakje – medicatie  /zonodig 
medicatie. Insuline wordt niet automatisch aangeleverd aangezien door het ontluchten het niet goed 
door de apotheek is in te schatten wanneer aanvulling nodig zal zijn. 
 

13. Fouten in de levering dienen zo snel mogelijk te worden gemeld om tot een oplossing te komen. 
Zie hoofdstuk  4. Fouten en tekorten 

 
14. Op iedere afdeling is een afsluitbare medicijnkast. In deze kast is alle te verstrekken medicatie 

aanwezig, zoals medicijnrollen in dispensers (zie voorbeeld), niet-in-zakje-medicatie en zonodig 
medicatie en niet-in-zakje-geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen, met uitzondering van 
koel te bewaren geneesmiddelen. 
 

 Zie ook in hoofdstuk 3 onder “Medicijnopslag en sleutelplan” (pagina 19).  
 
 

voorbeeld van een rolhouder 
 
15. Tussentijdse leveringen dient men zoveel mogelijk te vermijden. Deze zijn arbeidsintensief en duur.  

Zie hoofdstuk 3. Geneesmiddelendistributiesysteem. 
 

16. Opiumwetgeneesmiddelen zullen, waar mogelijk, verpakt in de medicatierol worden geleverd.       
Zie hoofdstuk 6. Opiumwetgeneesmiddelen 
Zie Bijlage 9.1. WD 4.1. Aftekenlijst opiaten en WD 4.2. Retourzending opiaten 

 
17. In het geval dat een geneesmiddel (tijdelijk) niet leverbaar is wordt door de apotheek voor een 

alternatief gezorgd. Indien het alternatief afwijkt van het oorspronkelijke middel wordt met de arts 
vooraf overlegd. De verandering (andere naam of ander uiterlijk of ander middel) wordt 
vervolgens door de apotheek aan de begeleiders doorgegeven zodat deze eventueel de cliënt en 
verwanten kan informeren. 
 
 
 

 
Indien de procedures niet duidelijk zijn, kan contact worden gezocht met Apotheek VieCuri. 
Indien er vragen zijn over de inhoud en/of levering van zakjes, dan dient er direct contact te worden 
opgenomen met Apotheek VieCuri. Voor contactgegevens: zie pagina 6 van dit protocol. 
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3. Geneesmiddelendistributiesysteem (GDS) 
 
Apotheek VieCuri maakt voor het geneesmiddelendistributiesysteem gebruik van de 
geneesmiddelenverdeelmachine van het ALZ. Met deze machine worden geneesmiddelen in rollen van 
zakjes verpakt. Ongeveer 400 verschillende geneesmiddelen, echter alleen hele tabletten, dragees en 
capsules voor oraal gebruik, worden op deze wijze automatisch verpakt. Het assortiment  is zoveel als 
mogelijk afgestemd op de geneesmiddelen die bij Dichterbij veelvuldig worden gebruikt. 
Alle andere geneesmiddelen, die niet in een zakje kunnen worden geleverd, worden in Apotheek VieCuri 
klaargemaakt en op naam van de cliënt geleverd. 
Daarnaast levert Apotheek VieCuri een geneesmiddelendeellijst voor 7 dagen behorende bij de medicatierol 
over dezelfde dagen ten behoeve van een juiste medicatieverstrekking. 
Bij de startfase van de instelling worden de persoons- en verblijfsgegevens van de cliënten alsmede 
medicatiegegevens door Apotheek VieCuri ingevoerd in het ziekenhuis apotheek informatie systeem (ZAIS).  
Na de startfase worden wijzigingen verwerkt aan de hand van een getekend recept met de 
medicatieverandering (= medicatie-opdracht), die door Dichterbij wordt aangeleverd. 
 
Bij een bezoek aan AVG, (huis)arts of specialist dient de geneesmiddelendeellijst meegenomen te 
worden zowel ter informatie voor de arts als ook om nieuwe medicatie op voor te schrijven. 
Ook bij een opname in het ziekenhuis of consult bij de Spoed Eisende Hulp of Huisartsenpost dient altijd 
een geneesmiddelendeellijst ter informatie te worden meegenomen. Essentieel voor een goede 
medicatie-overdracht. De arts heeft meestal niet het totale overzicht van alle actuele medicatie en 
allergiegegevens in het eigen systeem staan. 
Belangrijk is dat alle informatie omtrent het medicijngebruik (hoe lang en hoe te gebruiken) op het recept 
wordt vermeld. Aan de begeleider, die naar de arts meegaat, wordt verzocht om het gebruik goed bij de 
arts na te vragen en op het recept te laten schrijven. Dan komt deze informatie ook op de 
geneesmiddelendeellijst te staan. 
 
Na een bezoek aan of van een AVG / huisarts / specialist dient een wijziging in de medicatie middels een 
getekende medicatie-opdracht (= recept) aan Apotheek VieCuri te worden doorgegeven. Geadviseerd 
wordt om het recept meteen bij de huisarts of specialist naar de apotheek te laten faxen (Faxnr. 077 – 
3205217). Ook kunnen de AVG’s elektronisch recepten voorschrijven in het apotheeksysteem Klinicom. 
 
Bij ontslag van een cliënt uit het ziekenhuis dient er een schriftelijke medicatie-overdracht door het 
ziekenhuis plaats te vinden. Deze “ontslag”medicatie wordt voorgelegd aan de hoofdbehandelaar (AVG of 
huisarts) en deze arts beoordeelt of deze medicatie als zodanig door de client bij de woongroep dient te 
worden gebruikt en fiatteert met naam en paraaf het ontslagrecept eventueel na aanpassing of schrijft indien 
nodig de medicatie-opdrachten op het formulier “medicatieopdracht voor nieuwe cliënt” (zie Bijlage 9.1. WD 
6. Formulier voor medicatie-opdrachten nieuwe cliënt). Belangrijk is dat deze informatie aan apotheek 
VieCuri wordt doorgegeven. Bij terugkomst uit het ziekenhuis dient namelijk te worden nagegaan wat is 
gewijzigd ten opzichte van de situatie voor ziekenhuisopname. 
Voor de bewust in het ziekenhuis gestopte medicatie dient een stoprecept aan de apotheek VieCuri te 
worden doorgegeven. Hetzelfde geldt voor wijzigingen in doseringen. 
 
Een goede communicatie tussen Dichterbij en Apotheek VieCuri is van essentieel belang zodat alle 
veranderingen tijdig en juist verwerkt kunnen worden. Er dient zoveel mogelijk door de voorschrijvers van 
Dichterbij schriftelijk middels een getekende medicatie-opdracht te worden gecommuniceerd om 
misverstanden te voorkomen en om informatie – zo nodig - te kunnen achterhalen. 
 
Alleen een arts kan en mag de dosering van een geneesmiddel op de deellijst wijzigen. Veranderingen op 
een deellijst zonder een handtekening van een arts worden niet door de apotheek geaccepteerd. 
Alle door de arts getekende medicatieopdrachten (nieuwe en veranderingen) betreffende intramurale 
cliënten van Dichterbij dienen naar Apotheek VieCuri te worden gefaxt (Faxnr. 077 – 3205217) door diverse 
dienstverleners (doktersassistente / begeleider / dienstdoende verpleegkundige ) afhankelijk van welke 
locatie. Recepten kunnen niet worden ge-e-maild aangezien het recept moet zijn voorzien van een 
handtekening van een arts.  
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Via internet www.viecuri.nl is “(bestel)lijst voor herhalingen van in gebruik zijnde medicatie” beschikbaar. Deze 
mag door de begeleiding worden ingevuld (met vermelding van het M.O. (recept)-nummer) als duidelijk is 
dat medicatie moet worden doorgebruikt en vervolgens ge-e-maild (zie ook pagina 18). 
 
Medicatieopdrachten (recepten) 
Om medicatie te starten, te wijzigen of te stoppen maakt de voorschrijver gebruik van bij voorkeur een 
geneesmiddelendeellijst, zie Bijlage 9.1. WD 1.2., (mee te nemen door cliënt of begeleider naar de arts), het 
Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) Klinicom of een medicatie-overzicht (aanwezig bij de AVG-praktijk) 
of een A-6 recept (veelal in gebruik door huisartsen en specialisten). Op de geneesmiddelendeellijst van de 
betreffende cliënt wordt door de arts de medicatie-opdracht genoteerd zodat de wijziging meteen voor de 
begeleider beschikbaar is en daar tijdelijk mee kan worden gewerkt totdat een nieuwe 
geneesmiddelendeellijst door Apotheek VieCuri is aangeleverd.  
Alleen het oorspronkelijk recept van de specialist dient bij apotheek VieCuri te worden aangeleverd. 
Het specialistenrecept dient niet te worden overgeschreven of in het EVS te worden ingevoerd. 
Bij een nieuwe cliënt dient de totaal in gebruik zijnde medicatie op een speciaal daarvoor bestemd 
formulier te worden ingevuld. Zie Bijlage 9.1. WD 6.2. Medicatieopdracht nieuwe cliënt Dichterbij. Ook 
bijzonderheden zoals Intolerantie, Comorbiditeit en Allergie (ICA) dienen daarop te worden aangegeven. 
Bij elke medicatie-opdracht dient te worden vermeld:  

- Ingangsdatum van wijziging 
- locatie en woongroep / afdeling 
- cliëntgegevens (naam en geboortedatum en Dichterbij ID-nr.) 
- medicatiegegevens (geneesmiddelnaam, dosis, toedienings-weg en -vorm en dosering en 

tijdstip) 
- wijze van gebruik en gebruiksduur (bij huisarts EN specialist altijd navragen !) 
- handtekening voorschrijver 

 
De AVG zal bij voorkeur een middel uit het GDS-assortiment voorschrijven zodat zoveel als mogelijk 
medicatie in zakjes op rol beschikbaar is. Het GDS-assortiment is afgestemd op de meest gebruikte 
middelen binnen Dichterbij en wordt indien nodig bijgesteld. In samenspraak tussen de AVG en de apotheek 
kan door te kiezen voor een ander soortgelijk medicijn (wel GDS-assortiment) of een andere dosering (zo 
min mogelijk halve tabletten) of een andere toedieningsvorm (geen vloeibaar tenzij het niet anders kan) 
meer medicatie in de medicatiezakjes worden opgenomen. 
 
Bij dosering in halve tabletten dient bij de arts te worden nagegaan of deze kan worden omgezet naar hele 
tabletten in een aangepaste frequentie. Bijvoorbeeld van 1 x daags ½ tablet naar 1 tablet om de dag. 
 
De tijden voor het standaard toedienen van geneesmiddelen zijn 8.00–12.00–17.00 en 21.00 uur. Waar 
geïndiceerd kan van deze tijden worden afgeweken.  
Medicatiegebruik tijdens dagbesteding dient zo veel als mogelijk te worden vermeden. 
Afhankelijk van de situatie zijn de tijden als volgt te kiezen : 
 

Doseerfrequentie Toedientijd ivm dagbesteding Toedientijd bij de maaltijden 

1 x daags 8 uur 8 uur 

2 x daags 8 en 21 uur 8 en 17 uur 

3 x daags 8 , 12 en 21 uur 8 , 12 en 17 uur 

4 x daags 8 , 12 , 17 en 21 uur 8 , 12 , 17 en 21 uur 

 
 

http://www.viecuri.nl
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Alle gegevens omtrent de medicatiewijziging dienen volledig en duidelijk worden ingevuld en vervolgens 
door een arts getekend. 
 
Zodra er sprake is van problemen bij het heel doorslikken van medicatie dient door de begeleiders met 
de arts contact te worden opgenomen of deze akkoord gaat dat medicatie wordt bewerkt alvorens 
toediening. Het akkoord gaan van de arts dient schriftelijk te worden vastgelegd en aan de apotheek te 
worden doorgegeven. 
 
Indien een cliënt een neus-maagsonde of een duodenum-sonde heeft, graag dat ALTIJD aan de 
apotheek doorgeven. De apotheek screent vervolgens de in gebruikzijnde medicatie of het geschikt is om 
te bewerken voor toediening via de sonde. Zo niet, dan wordt aan de voorschrijver een alternatief 
voorgelegd. Bij de medicatie wordt vervolgens op de geneesmiddelendeellijst aangegeven of de capsule 
kan worden opengemaakt, de tablet in water kan worden opgelost of dat het moet worden vermalen. 
Tevens komt in het apotheeksysteem een aantekening over de sonde. Bij nieuwe medicatie wordt 
bekeken of het voor een sonde kan worden gebruikt. Dit bevordert een juist en veilig medicatiegebruik. 
 
De getekende medicatieopdrachten betreffende intramurale cliënten van Dichterbij dienen naar Apotheek 
VieCuri te worden gefaxt (Faxnr. 077 – 3205217). Buiten werktijden (ma t/m vr van 8 tot 16.30) is de fax 
onbemand! Spoedrecepten dienen dan altijd telefonisch te worden aangekondigd! 
 
EVS 
Bij het elektronisch voorschrijven dient erop te worden gelet dat de GDS-middelen NIET worden gekozen 
indien het gebruik zonodig is of in halve tabletten. 
Daarnaast dient als de startdag van de wijziging zo veel als mogelijk de wisseldag van de rol te worden 
aangehouden. In het EVS dient de startdag in de wisseldag handmatig te worden veranderd of er kan in 
het pop-up-venster voor de apotheek de opmerking “ starten op wisseldag “ worden geplaatst. 
Indien het medisch noodzakelijk is dat de wijziging eerder dan de wisseldag in gaat, dan dient in het pop-
up-venster de opmerking “ starten per … datum … “ te worden geplaatst.  
Voorgeschreven in het EVS voor 16 uur, wordt dezelfde dag verwerkt. 
In het geval van een spoedrecept na 16 uur, dient met de apotheek telefonisch contact te worden 
opgenomen. 
De arts zorgt ervoor dat de begeleiders worden geïnformeerd (via e-mail / telefonisch / mondeling)over de 
medicatiewijziging in het EVS. 
De werkwijze rondom het elektronisch voorschrijven is in een apart document (Werkwijze Elektronisch 
VoorSchrijven, Helpkaart invoeren VMO en Punten uit de EVS-evaluatie dd 11-12-2014) beschreven.  
 
Apotheek VieCuri verwerkt de recepten in het ziekenhuisapotheek informatiesysteem en archiveert de door 
de arts getekende medicatieopdrachten conform de Nederlandse Apotheek Norm (NAN). 
 
Opiaten 
Medicatie-opdrachten voor een opiaat dienen op receptpapier (A-6-recept) van de arts te worden 
uitgeschreven aangezien de apotheek over een origineel dient te beschikken. Het recept kan naar Apotheek 
VieCuri worden gefaxt en daarna dient het origineel te worden opgestuurd. Opiaten kunnen elektroniscj 
worden voorgeschreven. Bij elke bijbestelling van een opiaat dient weer een nieuw oorspronkelijk recept te 
worden aangeleverd. 
 
Het starten en wijzigen van de medicatie 
Een START-opdracht zonder verdere aanwijzigen wordt gezien als een recept voor langere tijd = 
chronisch gebruik.  
Bij kuren (medicatieopdracht voor bepaalde tijd) dient direct de datum + tijdstip (indien bekend) van de 
laatste gift te worden aangegeven. 
 
Veranderingen in de medicatie komen automatisch in de medicatiezakjes van de nieuwe rol bij de 
eerstvolgende wisseldag mits de wijziging voor de deadline is gecommuniceerd (zie onderstaand 
schema).  
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Door de arts dient te worden aangegeven als de verandering eerder dient in te gaan dan de eerstvolgende 
wisseldag. Indien de verandering meteen moet starten dan dient in de tijd totdat de verandering ook in het 
medicatiezakje is doorgevoerd de medicatie wel te worden gegeven volgens de verandering middels een 
tijdelijke oplossing van ofwel met extra te leveren medicatie ofwel door verwijdering uit het zakje. 
 

voor alle groepen en huizen in: Mutaties  
recepten en 
aanvragen zijn per 
fax  
vóór 14.00 uur nog 
in te leveren op: 

Levering  
van medicatie en 
deellijsten vindt plaats 
na 15.00 uur op : 

Wisseldag 
deellijsten  
en start medicatie; 
geldig  
vanaf 06.00 uur:  

Velp / Grave / Overasselt / Reek / Oss maandag woensdag donderdag 

 
Gennep 1) 
 

 
dinsdag 
  

 
donderdag  ± 12 uur 

 
vrijdag 

 
Horst, Oostrum, Venray, 
Arcen, Velden, Blerick, Venlo 
 

 
woensdag  

 

 
vrijdag  
 

 
zaterdag 

Ottersum 2)  , Afferden, Boxmeer, Heijen, 
Malden, Milsbeek, Molenhoek, Mook,  
Nieuw Bergen, Oeffelt, Sambeek, 

vrijdag  dinsdag  woensdag 

 
1) met uitzondering van de woongroepen van Heideheuvel en Augustinus 
2) inclusief de woongroepen van Heideheuvel en Augustinus (Gennep) 
 
 
Wijzigingen kunnen uiterlijk 2 dagen voor de leverdag tot 14.00 uur worden gefaxt naar Apotheek VieCuri 
om te worden meegenomen in de nieuwe aanmaak van de medicatiezakjes. Zie ook hierboven punt 1 en 9 
van de leveringsafspraken (hoofdstuk 2). 
Naar gelang de afspraak wordt na wijziging van de medicatie of periodiek een nieuw actueel medicatie-
overzicht naar de hoofdbehandelaar verzonden. 
Bij wijzigingen die later worden gefaxt dient te worden aangegeven per wanneer de wijziging dient in te 
gaan. Indien per direct dan dient te worden gehandeld als bij tussentijdse (dosis)wijzigingen (zie 
hieronder). 
 
 
Tussentijdse wijzigingen (starten tussen de wisseldagen) 
Wijzigingen van een reeds voorgeschreven geneesmiddel moeten worden gezien als het STOPPEN van 
een oud en het STARTEN van een nieuw recept. 
Bij dosisverandering wordt geadviseerd om de totale dag- en keer-dosis op het recept te vermelden. Dat 
verkomt de vraag of de nieuwe dosis erbij of in plaats van is bedoeld. 
Medicatieveranderingen in de tussenliggende dagen dienen, om de foutenkans te minimaliseren, zoveel 
mogelijk te worden vermeden. Er wordt geadviseerd om wijzigingen indien mogelijk op de eerstvolgende 
wisseldag in te laten gaan. Indien de situatie dat niet toelaat (b.v. bij antibioticakuren) dient de arts de 
aanvangsdatum te onderstrepen en een CITO (= spoed) op het recept te vermelden. Anders wordt er 
vanuit gegaan dat de startdatum van de wijziging gelijk is aan de eerstvolgende wisseldag. 
Indien door de arts wordt besloten dat de wijziging direct moet ingaan, wordt allereerst bij Dichterbij gekeken 
of de medicatie aanwezig is in de werkvoorraad / “medicatie algemeen gebruik”. 
Indien het middel in de werkvoorraad aanwezig is, wordt slechts voor een enkele gift uit de werkvoorraad 
gehaald. De rest wordt door de apotheek aangeleverd. Op het recept dient het te leveren aantal te 
worden aangegeven. 
Indien het middel niet in de werkvoorraad aanwezig is dan wordt door de doktersassistente of de 
dienstdoend verpleegkundige of de begeleider altijd eerst telefonisch contact opgenomen met Apotheek 
VieCuri (buiten werktijden (ma t/m vr van 8 tot 16.30) is de fax onbemand!) alvorens een fax met het recept 
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wordt verstuurd (indien mogelijk via de fax van de (huis)arts of AVG-praktijk). Tijdens het telefonisch 
contact dient te worden aangegeven wanneer men over de medicatie wenst te beschikken. Vervolgens 
wordt over de levering een afspraak gemaakt. 
Een aangepaste geneesmiddelendeellijst (met dezelfde begin- en einddatum als de “oude”) wordt met de 
medicatie geleverd. Op de nieuwe aangepaste geneesmiddelendeellijst staat de stempel “ Let op! Meest 
recente deellijst! “ en deze dient dan te worden gehanteerd. De oude lijst, die over dezelfde periode gaat, 
met aantekening “ oud “ laat men in de klapper zitten en wordt niet weggegooid. Het is een onderdeel van 
het archief van 2 maanden. 
 
Dosiswijziging tussen de wisseldagen 
Wijzigingen van een reeds voorgeschreven geneesmiddel moeten worden gezien als het STOPPEN van 
een oud en het STARTEN van een nieuw recept. 
Bij dosisverandering wordt geadviseerd om de totale dag- en keer-dosis op het recept te vermelden. Dat 
verkomt de vraag of de nieuwe dosis erbij of in plaats van is bedoeld. 
 
Indien de situatie niet toelaat dat de wijziging op de eerstvolgende wisseldag ingaat dan dient de arts de 
aanvangsdatum te onderstrepen en een CITO (= spoed) op het recept te vermelden. Anders wordt er 
vanuit gegaan dat de start-/stop-datum van de wijziging gelijk s aan de eerstvolgende wisseldag. 
Bij dosisverhoging zal tot de wisseldag extra “ niet-in-zakje ”-medicatie met een aangepaste 
geneesmiddelendeellijst worden aangeleverd. 
Alleen bij acute noodsituatie, waarbij meteen dosisvermindering nodig is, is het toegestaan om op 
geleide van de omschrijving op de zakjes in alle resterende zakjes van het betreffende uitdeelmoment het 
geneesmiddel in EEN keer te verwijderen en na aanpassing door de arts van de geneesmiddelendeellijst. 
Let bij het openen van het zakje dat het zakje daarna met een sticker wordt gesloten en de sticker niet over 
belangrijke informatie wordt geplakt. Op de betreffende medicijnzakjes dient het middel dat is verwijderd met 
stift te worden doorgestreept en de sticker “ Pas op ! Gewijzigde medicatie ! “ te worden geplakt. Deze 
handeling dient op de geneesmiddelendeellijst te worden vastgelegd en door een 2de collega te worden 
gecontroleerd (evt. in de dienst erna). 
Op verzoek kan bij tussentijdse dosisvermindering of stoppen een nieuwe deellijst worden ge-e-maild. 
Vanuit Klinicom kan ook door zowel de AVG als de AVG-praktijk een nieuwe deellijst te worden geprint of 
ge-e-maild. 
 
Stoppen van medicatie 
In dit geval wordt door behandelend arts ook gebruik gemaakt van de geneesmiddelendeellijst. Bij het 
betreffende medicijn dient te worden aangegeven op welke datum en tijdstip het geneesmiddel voor de 
laatste keer moet worden toegediend. De stopdatum is de laatste dag dat het wordt gebruikt tot en met 
het laatste innametijdstip van die dag. Ook dient bij voorkeur de eerste dag dat het stopt een wisseldag te 
zijn. Indien het medicatie betreft die reeds in de zakjes is verpakt en wat alleen bij acute noodsituatie in 
opdracht van de arts meteen (CITO) dient te worden gestopt, dan dient op geleide van de omschrijving op 
de zakjes in alle resterende zakjes van het betreffende uitdeelmoment het geneesmiddel in EEN keer 
worden verwijderd en geschrapt èn op het aangepaste zakje en na het door de arts stoppen van het middel 
op de geneesmiddelendeellijst. Let bij het openen van het zakje dat het zakje daarna met een sticker wordt 
gesloten en de sticker niet over belangrijke informatie wordt geplakt. Op de betreffende medicijnzakjes dient 
de sticker “ Pas op ! Gewijzigde medicatie ! “ te worden geplakt. Deze handeling dient op de 
geneesmiddelendeellijst  te worden vastgelegd en door een 2de collega te worden gecontroleerd. Het is dan 
heel belangrijk dat bij zo’n gele waarschuwingsticker bij iedere gift de deellijst extra zorgvuldig wordt 
geraadpleegd. 
 
Beeindiging van door huisarts of specialist gestarte tijdelijke medicatie  
Indien door de huisarts of specialist mondeling is aangegeven hoe lang een middel dient te worden 
gebruikt dan is het van belang dat de begeleider verzoekt of de voorschrijver dat op het recept wilt 
noteren! Apotheek VieCuri verwerkt die informatie in de geneesmiddelendeellijst. Wanneer er dient te 
worden gebruikt totdat de verpakking op is of de aandoening over is (oog- of oor-druppels, cremes en 
zalven, zonodig medicatie), dan dient de begeleiding bij Apotheek VieCuri aan te geven wanneer het is 
gestopt. Veelal zal gelden: op = stop. Indien aanvulling van medicatie nodig is zal bij de huisarts of specialist 
een nieuw recept moeten worden aangevraagd. 
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Indien het de bedoeling van de huisarts / specialist is dat het chronisch wordt gebruikt, dan dient de 
opmerking “ chronisch “ op het recept te worden geschreven. 
 
Zonodig medicatie 
De arts kan medicatie voorschrijven, waarbij wordt aangegeven in welke situaties (b.v. agressie, onrust, niet 
slapen), welke hoeveelheid per keer en het maximaal aantal doses per dag mag worden verstrekt. Deze 
“zonodig” medicatie wordt vermeld op de geneesmiddelendeellijst en er dient bij toedienen door de 
begeleider/verpleegkundige te worden geparafeerd, zowel het tijdstip en indien van toepassing ook de dosis.  
De begeleider noteert de bevindingen na gebruik van de “zonodig”-medicatie op een apart 
registratieformulier ( zie bijlage 9.1. WD 1.6. Effectbeschrijving “zonodig”-medicatie) waarop de indicatie, 
gebruik en doel staan vermeld. Evaluatie met de voorschrijvende arts vindt in iedere geval na 6 maanden 
plaats of eerder, wanneer de “zonodig”-medicatie onvoldoende effectief is. 
“Zonodig” medicatie wordt aan de cliënt dus incidenteel, naar behoefte, toegediend. 
Deze geneesmiddelen worden altijd “ apart ”, niet in de medicatierollen, geleverd. Er vindt geen 
automatische levering plaats en daarom dient de woongroep zelf bij te houden dat het in voldoende mate op 
voorraad is en wanneer het opnieuw moet worden aangevraagd. Deze dient dan tijdig te worden besteld. 
Het is belangrijk enkele dagen reserve aan te houden en rekening te houden met de wekelijkse bestel- en 
leverdag. 
Zodra de “zonodig”-medicatie in een vaste frequentie en dosis wordt gebruikt dient dat middels een recept 
aan Apotheek VieCuri te worden doorgegeven en waar mogelijk komt het vast in het medicatiezakje. 
 
Eenmalige medicatietoediening 
De eenmalige toediening van medicatie waar geen recept (m.o.-opdracht) voor is, maar wel door een arts is 
afgesproken, dient te worden vastgelegd op het Formulier Registratie eenmalige medicatietoediening (zie 
bijlage 9.1. WD 1.5.) zodat het is gedocumenteerd en is terug te zoeken (b.v. een paracetamol of 
slaapmiddel). 
 
Bestellen van niet in zakjes medicatie en zonodig medicatie 
De medicatiezakjes op rol worden automatisch wekelijks geleverd. Alle medicatie die niet in de 
medicatiezakjes zit (op de deellijst onder de kopjes algemene medicatie of zonodig medicatie) dient door 
de woongroep op tijd bij apotheek VieCuri middels een bestelformulier voor herhalingen te worden besteld 
(zie ook bijlage 9.1. WD 1.3. Medicatiebestellijst en bijlage 9.2. Bestellen van medicatie). 
 
Middelen (voor de huid, oog en oor) waarvoor op = stop gold, kunnen niet zo maar worden bijbesteld. Is 
de aandoening nog niet verholpen, dan wordt aangeraden de arts te benaderen. Dit kan resulteren in 
herhaalrecept of een nieuw recept. 
 
De begeleider, die bij het uitdelen bemerkt dat een middel over een week opgeraakt, dient te zorgen dat 
het bij de weekbestelling wordt aangevraagd. Een keer per week wordt door de daarvoor 
verantwoordelijke begeleider nagegaan welke herhaalmedicatie dient te worden besteld. Op het 
bestelformulier dienen gegevens zoals o.a. naam + geboortedatum cliënt en geneesmiddel en MO 
(recept) –nummer te worden vermeld. Het MO-nummer is te vinden op de geneesmiddelendeellijst onder 
de naam van de arts. Het is een uniek nummer wat is gekoppeld aan EEN voorgeschreven geneesmiddel 
van EEN cliënt. Bij preparaten, waarbij het niet goed is te beoordelen hoelang men er nog mee kan doen 
(b.v. insuline, inhalatie-aerosol), is het raadzaam om een reserve op voorraad te hebben om niet 
plotseling zonder te komen zitten. Zodra de reserve in gebruik wordt genomen kan een nieuwe reserve 
worden besteld. De bestelling dient uiterlijk op 2 dagen voor de leverdag voor 14 uur per e-mail of fax te 
worden verstuurd. Het bestelformulier is via internet beschikbaar om elektronisch in te vullen en 
vervolgens kan het worden ge-e-maild naar apotheek VieCuri. 
 
Bestellingen die niet tot de leverdag kunnen wachten of aanvulling van medicatie welke plotseling niet 
meer op voorraad is op de woongroep dienen telefonisch te worden aangevraagd met vermelding van 
uiterlijke leverdag en tijdstip.  
 
De avondrit brengt in één rit de medicatie bij de diverse afleveradressen langs. De aflevertijd varieert 
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afhankelijk het aantal leveringen en afleveradressen voor die dag. De begeleiding dient er voor te zorgen dat 
dan iemand aanwezig is die de medicatie in ontvangst kan nemen of bij de bestelling dient meteen te 
worden aangegeven dat het op een ander adres moet worden bezorgd. 
 
Men dient zich wel te realiseren dat een tussendoor-levering extra kost vanwege een extra rit.  
 
Buiten werktijden (ma t/m vr van 8 tot 16.30) is de e-mail en de fax onbemand! Spoedleveringen dienen 
altijd telefonisch te worden aangevraagd!  
 
Ontvangst en distributie van de medicatie 
De transportboxen worden door de transporteur op afgesproken plaatsen en aan daarvoor bevoegde 
personen afgegeven. 
Controle 1 De persoon (de groepsbegeleider of een medewerker van de receptie), die de medicatieboxen 
ontvangt, controleert direct bij binnenkomst of alle transportboxen voor de diverse afdelingen erbij zitten.  
Op de lijst van de chauffeur dient voor ontvangst te worden getekend middels een leesbare naam en paraaf. 
Indien een krat niet is verzegeld, dient per omgaande contact te worden opgenomen met Apotheek VieCuri. 
Retour transportboxen worden meteen aan de chauffeur mee teruggegeven. 
 
Controle 2 De transportboxen worden vervolgens door de groepen opgehaald en de bestelling wordt 
gecontroleerd. Op de groep wordt door een geautoriseerde begeleider gecontroleerd of voor alle cliënten 
de medicatierollen en bijbehorende geneesmiddelendeellijsten, de bestelde vakantierollen en de 
aangevraagde geneesmiddelen zijn geleverd en vervolgens wordt de bestelling direct in afsluitbare 
medicijnkasten of koelkast geplaatst. 
De inhoud van de zakjes van de gehele rol hoeft in principe niet door de begeleider te worden 
gecontroleerd. Zonodig kan men de eerste dag controleren. Van elk geleverd zakje is een foto gemaakt 
waarop de inhoud is gecheckt met hetgeen erin zou moeten zitten volgens de medicatiegegevens. Deze 
foto’s blijven bewaard en zijn later nog te raadplegen bij klachten. Daarbij dient het nummer rechtsonder 
op het zakje te worden doorgegeven. 
Wanneer de medicatie uit het zakje aan de cliënt wordt gegeven dient op dat moment wel te worden 
gecontroleerd of het met de geneesmiddelendeellijst overeenkomt. 
Bij medicatiewijzigingen wordt er door de begeleider extra gecontroleerd of de verandering goed is 
verwerkt. 
 
Koelkastartikelen worden meteen in de koelkast in een bewaarbox geplaatst en is zodanig van 
voedingsmiddelen gescheiden.  
 
Indien bij de controle fouten of vergissingen worden geconstateerd dient direct contact te worden 
opgenomen met Apotheek VieCuri. Gezamenlijk wordt gekeken hoe deze vergissing kan worden 
opgelost. 
Indien er medicatierollen of andere medicatie in de transportbox aanwezig zijn die niet voor uw 
woongroep bestemd zijn, gelieve per direct contact op te nemen met de Apotheek van VieCuri: 
Maandag t/m vrijdag: 8.00 u - 17.30 u Tel.077-3206402,  na sluitingstijd Tel.077-3205555 en vragen naar 
dienstdoende apothekersassistente. Andere cliënten wachten op deze medicatie.    
 
Medicijnopslag bij een woongroep / afdeling en sleutelplan 
Alle medicatie (medicatie op rol in een rolhouder, niet in zakjes medicatie en zonodig medicatie) dient 
overzichtelijk en per client bij elkaar in een afgesloten medicijnkast te worden bewaard. 
Koel te bewaren medicatie kan in de koelkast van de woongroep mits dat verantwoord is. Zonodig maakt 
men gebruik van afsluitbare boxen indien cliënten ook toegang hebben tot die koelkast en dat risicovol is. 
Per woongroep / afdeling is er een medicijnkast. 
Elke medicijnkast heeft een mono-slot/sleutel. 
Eventueel benodigde “ op naam geleverde “ opiaten bevinden zich in de afgesloten opiatenkast van de 
woongroep / afdeling. Een medicatierol met daarin eventueel ook een opiaat dient in de afgesloten 
medicijnkast van de woongroep te worden opgeslagen. 
 
De sleutel van de medicijnkast wordt alleen uitgegeven aan bevoegde personen door daartoe 
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gemachtigde medewerkers van Dichterbij. Zij zijn verantwoordelijk voor een juiste wijze van beheer. 
Uitleen dient te worden geregistreerd en zonodig gecontroleerd. 
 
De uitgeleende sleutels dienen na elke dienst te worden geretourneerd. 
Registratie vindt plaats van inname en uitgave van sleutels. 
 
Vermissing van sleutels wordt direct of per eerste gelegenheid gemeld bij de sleutelbeheerder en bij 
afwezigheid van deze bij de op dat moment aanwezige verantwoordelijke. 
 
Het klaarzetten en toedienen van de medicatie 
De begeleider beheert de medicatie van de cliënten en is verantwoordelijk voor de juiste inname en het 
juiste gebruik per tijdstip. 
Bij de medicatiezakjes dient te worden nagegaan of het zakje de juiste naam cliënt, de juiste dag en tijd 
vermeldt. 
Voordat de geneesmiddelen worden klaargezet, moeten deze worden gecontroleerd aan de hand van 
het aantal en de beschrijving op de zakjes en/of de verpakking en aan de hand van de 
geneesmiddelendeellijst (zie bijlage 9.1. Werkdocument WD 1.2.). 
De geneesmiddelendeellijst is opgesplitst in de delen GDS-medicatie = medicatie in zakjes op rol,  
algemene medicatie, en zonodig medicatie. Bij het geven van de medicatie dienen alle drie de delen 
achtereenvolgens te worden geraadpleegd voor het geven van de totale medicatie per tijdstip.  
Dit om te checken of er nog “ niet-in-zakje “- medicatie en/of zonodig medicatie moet worden toegediend 
naast de medicatie uit de medicatiezakjes. 
Voordat de medicatie wordt toegediend dient de informatie op de geneesmiddelendeellijst te worden 
gelezen ! Op de geneesmiddelendeellijst staat belangrijke informatie vermeld zoals over de dosering (b.v 
½ tablet !) en toedienaanwijzingen zoals HEEL INNEMEN en VERMIJD HUIDCONTACT. 
Een halve / kwart tablet zal veelal niet in het medicatiezakje zitten (niet mogelijk, zie ook hoofdstuk 2 
Leveringsafspraken punt 2). Een verpakking van het desbetreffende middel wordt daarvoor op naam  
geleverd. Vlak voor de gift wordt een hele tablet gebroken. Voor het halveren is eventueel gebruik te 
maken van een tablettensplitter (te bestellen bij Apotheek VieCuri). De ene helft wordt aan de cliënt 
verstrekt.   
De andere helft moet bij geneesmiddelenafval (of in een naaldencontainer) worden weggegooid ! 
Bewaren voor een volgende gift is NIET toegestaan ! 
Door op een andere doseerfrequentie (b.v. om de dag) over te gaan is het gebruik van halve tabletten te 
verminderen. Geadviseerd wordt om bij de arts na te gaan of die oplossing mogelijk is. 
 
De distributie vindt op naam plaats en het openen van de zakjes wordt vlak voor toediening gedaan. De 
zakjes mogen NIET lang van tevoren worden opengemaakt en de inhoud mag NIET in iets anders worden 
overgebracht (vooral niet in een weekdoos). De winst en veiligheid van het systeem gaat daarmee 
verloren en ook de informatie van het zakje. 
 
Aan medicatiezakjes niets toevoegen ! 
Het is niet toegestaan om zelf medicatie (hele of halve tabletten) aan de zakjes toe te voegen. Dit middel 
staat nl. niet vermeld op het zakje. En op de geneesmiddelendeellijst is het betreffende middel niet 
weergegeven onder het kopje GDS-medicatie. De kans dat het dan dubbel wordt gegeven is groot! 
 
Indien de begeleider de cliënt niet bij naam kent dient deze een foto te raadplegen (bij sommige locaties 
op de medicatiedispenser) voor identificatie van de cliënt.  
 
Het afscheuren van een zak je van de rol gaat het eenvoudigst door aan de omgeslagen foliekant iets in 
te scheuren tussen de zakjes en dan vervolgens met een ferme ruk het los te scheuren. 
Het open maken van het zakje wordt aan de gesealde zijkant en van boven naar beneden geadviseerd. 
Het zakje is dan geopend neer te leggen zonder dat alles eruit valt. Eventueel boven een bord openen. 
 
Op de geneesmiddelendeellijst moet worden gecheckt of de opmerking “ heel doorslikken, niet kauwen 
“ als gebruiksaanwijzing wordt vermeld. Dan is dat middel NIET geschikt om fijn te maken. In overleg 
tussen arts en apotheek dient een oplossing te worden gezocht. 
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Waarschuwing bij het malen of open maken van medicatie i.v.m. slikproblemen of sonde 
Zodra er sprake is van problemen bij het heel doorslikken van medicatie dient met de arts contact te worden 
opgenomen of deze akkoord gaat dat medicatie wordt bewerkt alvorens toediening. Het akkoord gaan dient 
schriftelijk te worden vastgelegd. 
Als aan apotheek VieCuri wordt doorgegeven dat de client langdurig een sonde in gebruik heeft, wordt de 
medicatie gecheckt en bij de medicatie aangegeven of de capsule kan worden opengemaakt, de tablet in 
water kan worden opgelost of dat het moet worden vermalen. 
Niet alle tabletten mogen zo maar worden vermalen of capsules geopend. De tabletcoating of capsule kan 
de functie hebben om te beschermen tegen het onwerkzaam worden door het maagzuur of tegen de vieze 
smaak of maagbeschadiging of dat de dosis over de hele dag in stukjes vrij komt i.p.v. in een keer. Daarom 
dienen alle vertraagde afgifte-preparaten (retard, Slow Release) heel te worden ingenomen ! Malen van 
deze preparaten kan heel gevaarlijk zijn ! 
Aan de tablet of capsule is niet altijd te zien of deze fijn of open mag. Apotheek VieCuri beschikt over 
informatie of het kan. Indien op de geneesmiddelendeellijst bij het medicijn de waarschuwing “ Heel 
doorslikken, niet kauwen “ staat mag dit middel absoluut niet worden vermalen / geopend. Bij middelen 
zonder waarschuwing dient altijd eerst te worden nagevraagd voordat men het gaat vermalen / openen. 
 
Indien bij een middel “ Vermijd huidcontact “ wordt vermeld, mag het NIET fijn worden gemaakt. Dit 
advies is ter bescherming van de begeleider. Indien het preparaat goed in water uiteenvalt, kan de tablet 
vanuit de blister in een bekertje worden gedaan voordat er water aan toe wordt gevoegd om zo inname te 
vergemakkelijken. Bij vragen kan met apotheek VieCuri contact worden opgenomen. 
 
Na het toedienen van de medicatie wordt dit verantwoord middels een paraaf op de 
geneesmiddelendeellijst per cliënt, per tijdstip door degene die de medicatie uitdeelt. Hierdoor kan 
iedereen nagaan of een bepaald geneesmiddel op een bepaald tijdstip daadwerkelijk is toegediend. 
Bijzonderheden, bijvoorbeeld ten aanzien van zonodig medicatie of depot preparaten, kunnen ook worden 
aangetekend op de lijst. Zie Bijlage 9.1. WD 1.2. Geneesmiddelendeellijst 
De geneesmiddelendeellijsten worden 2 maanden (= 8 weken) bewaard in de VieCuri-
geneesmiddelenklapper van de woongroep (= recent archief). Zo kan bij eventuele vragen de lijsten 
eenvoudig worden geraadpleegd. Zodra een nieuwe geneesmiddelendeellijst (de 9de) met de nieuwe 
medicatierol in gebruik wordt genomen kan de oudste geneesmiddelendeellijst uit de klapper worden 
verwijderd en naar het “ oudere “ archief worden overgebracht. In totaal dienen de geneesmidddeldeellijsten 
gedurende 2 jaar te worden bewaard. 
Bij een medicatiewijziging tussen de wisseldagen wordt een aangepaste geneesmiddelendeellijst (met 
dezelfde begin- en einddatum als “oude”) bij een levering meegeleverd. Op de nieuwe aangepaste 
geneesmiddelendeellijst staat de stempel “ Let op! Meest recente deellijst! “ en deze dient dan te worden 
gehanteerd. De oude lijst, die over dezelfde periode gaat, met aantekening “ oud “ laat men in de klapper 
zitten en wordt niet weggegooid. Het is een onderdeel van de historie over 2 maanden. 
 
De manager of de medewerker die daartoe is aangewezen controleert regelmatig de lijsten op niet 
afgetekende geneesmiddelen. Indien dit het geval is wordt er nagegaan waarom en zonodig actie op 
ondernomen.  
 
Melden van een (vermoede) bijwerking 
Indien er bij een cliënt een bijwerking wordt waargenomen of vermoed, dan dient dat bij de arts te worden 
gemeld. Melding door de arts of apotheker aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ( www.lareb.nl ) 
kan eventueel daarna worden gedaan. 
 
Cliënt beheert de medicatie zelf 
Per client dient aan de hand van “ Beoordeling Eigen Beheer “ (BEM) te worden vastgesteld in hoeverre een 
client de eigen medicatie zelfstandig beheert of het beheer deels of geheel door de begeleiders is 
overgenomen en daar voor verantwoordelijk is. 
De concrete afspraken over de uitvoering van het toedienen en beheren van de medicatie voor de cliënt 
worden standaard vastgelegd in het zorgdossier. Zie Bijlage 9.1. WD 7. Formulier Met betrekking tot eigen 
beheer medicatie. Periodiek dient dit op actualiteit te worden getoetst. 

http://www.lareb.nl
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Bij wijzigingen in de medicatie dient de begeleider dat met de cliënt door te nemen. 
 
Medicatiegebruik tijdens dagbesteding 
Het streven is, dat cliënten hun medicatie zoveel mogelijk ’s-ochtends en ’s-avonds innemen zodat tijdens 
de dagbesteding geen medicatie hoeft te worden gebruikt. Dit is echter niet in alle gevallen mogelijk. 
Indien er tijdens de dagbesteding medicatie moet worden gebruikt dient de begeleider “ wonen “ de 
medicatie (betreffende deel van de rol en/of niet-in-zakje-medicatie), de benodigde informatie en een kopie 
van de geneesmiddelendeellijst aan de begeleiding van de dagbesteding over te dragen. 
 
Indien een cliënt tijdens de dagbesteding medicatie in drank- of druppel-vorm moet innemen, dan dient bij de 
dagbesteding een flesje (de oorspronkelijke verpakking ! ) aanwezig te zijn om daar de dosis uit te halen en 
meteen te geven. Het wordt afgeraden om vloeibare medicatie is spuitjes zonder dopje en zonder etiketje 
naar de dagbesteding mee te geven. Wanneer de client geen slikproblemen (meer) heeft, is het raadzaam 
om na te gaan of kan worden overgegaan op tabletten of capsules. 
 
De begeleider “ wonen “ informeert de begeleider “ dagbesteding “ wanneer er veranderingen in de 
medicatie zijn en ook of deze van invloed kunnen zijn op het functioneren van de cliënt. 
De manager van het dagcentrum is verantwoordelijk voor de juiste organisatie met betrekking tot beheer en 
uitreiken van de medicatie ter plekke.  
De begeleider “ dagbesteding “ die de medicatie mag verstrekken dient daarin te zijn geschoold en 
bekwaam verklaard. Deze begeleider is verantwoordelijk voor een adequate toediening van de medicatie en 
parafeert daarvoor. 
De begeleider “ dagbesteding “ informeert de begeleider “ wonen “ over alle bijzonderheden met medicatie 
tijdens de dagbesteding. 
In gevallen dat meegegeven medicatie onbruikbaar is geworden dient met de dienstdoende verpleegkundige 
of arts contact te worden opgenomen. 
De voor de medicatievoorraad verantwoordelijke persoon van de dagbesteding geeft aan de begeleider “ 
wonen “ door welke medicatie die de cliënt  gebruikt op de dagbesteding (chronisch of zonodig) dient te 
worden aangevuld. De begeleider “wonen” bestelt het bij apotheek VieCuri en levert het vervolgens aan de 
dagbesteding. 
 
Medicatiegebruik tijdens weekendverlof en vakantie 
Tijdens het verlof wordt gebruik gemaakt van medicatierollen voor de betreffende periode en eventuele niet-
in-zakje-medicatie en een kopie van de geneesmiddelendeellijst. De ouder / verzorger van de cliënt is 
verantwoordelijk voor de juiste organisatie met betrekking tot beheer en uitreiken van de medicatie tijdens 
het verlof. Een kopie van de geneesmiddelendeellijst wordt meegegeven als informatie. 
Indien een cliënt voor langer dan de normale distributieperiode (een week) medicatie nodig heeft 
bijvoorbeeld vanwege vakantie, verblijf bij familie etc. dan dient dit tijdig te worden aangevraagd. Er wordt 
dan op de voorafgaande leverdag voldoende medicatie bezorgd voor de gehele periode die is aangegeven 
in een veelvoud van 7 dagen. 
Indien dit langer dan 31 dagen is dient contact te worden opgenomen met Apotheek VieCuri. 
Zie Bijlage 9.1. Werkdocument WD 1.4. Medicatiebestellijst afwijkende distributieperiode. 
Indien de patiënt met de medicatie naar het buitenland gaat kan bij apotheek VieCuri een medicatiepaspoort 
worden aangevraagd. In het geval dat de patiënt opiumwetmiddelen in gebruik heeft, dient de patiënt tevens 
over een gelegaliseerde verklaring te beschikken (zie 
http://www.hetcak.nl/portalserver/stream/schengenverklaring/brochure-schengen.pdf ). 
Voorbeelden van dit soort middelen zijn de rustgevende middelen zoals oxazepam en temazepam, maar 
ook middelen bij epilepsie zoals Rivotril ® Frisium ® Stesolid ® midazolam en fenobarbital, en pijnstillende 
opiaten en codeine; en methylfenidaat (Ritalin, Concerta ®). 
 
Bijsluiterinformatie 
Bijsluiterteksten zijn te raadplegen op www.apotheek.nl of 
http://www.apotheekkennisbank.nl/databank/bijsluiters/ .  
Bij apotheek VieCuri is een makkelijk leesbare patientenbijsluiter aan te vragen door het verzoek aan 
dichterbij@viecuri.nl te e-mailen. 
Moeilijke medische termen kunnen worden opgezocht bij www.bijsluiterwoordenboek.nl . 

http://www.hetcak.nl/portalserver/stream/schengenverklaring/brochure-schengen.pdf
http://www.apotheek.nl
http://www.apotheekkennisbank.nl/databank/bijsluiters/
mailto:dichterbij@viecuri.nl
http://www.bijsluiterwoordenboek.nl
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Houdbaarheid van de medicatie 
Op de verpakking van het geneesmiddel staat een vervaldatum of uiterste gebruiksdatum vermeld. Veelal 
wordt daarvoor de afkorting exp. gebruikt. Het geneesmiddel, indien niet aangebroken, is dan tot en met die 
dag / maand te gebruiken. Nadat de verpakking is geopend is het een beperkte tijd te gebruiken (zie bijlage 
9.3. Gebruikstermijn na openen). Noteer de datum van openen en houdbaarheid op de verpakking. 
Wanneer het geneesmiddel een afwijkend gebruikstermijn heeft, dan is dat op het etiket aangegeven. Het 
geneesmiddel mag niet meer worden gebruikt nadat de houdbaarheidsdatum of het gebruikstermijn is 
verstreken. 
Het medicatiezakje is uitsluitend bedoeld voor de dag en tijd zoals op het zakje is afgedrukt (zie pijl). 
Indien de zakjes niet zijn gebruikt (b.v. door verblijf in het ziekenhuis), dan dienen de zakjes daarna NIET 
meer te worden gebruikt en retour apotheek te worden gestuurd. De kans op medicatiefouten is anders 
heel groot, aangezien medicatie in de tussentijd kan zijn gewijzigd of in geval van een op- en af-
bouwschema ! 
 
Controle van de medicijnvoorraad 
Regelmatig dient de medicijnvoorraad van de woongroepen (ook de huisapotheek voor zelfzorg) en de 
werkvoorraad door geautoriseerde medewerkers van Dichterbij op houdbaarheid en bruikbaarheid (Hoe ziet 
het er uit? Wordt het op de juiste plek bewaard?) te worden gecontroleerd. Let daarbij speciaal op “zonodig”-
medicatie. Deze worden misschien niet vaak gebruikt. Medicatie, wat niet meer wordt gebruikt, dient meteen 
uit de voorraad te worden verwijderd en naar apotheek VieCuri te worden verstuurd. Er vindt registratie van 
de controle plaats zodat eenvoudig is te zien wanneer de laatste controle heeft plaatsgevonden. 
 
Retourproducten 
Op de afleverdag (Zie 2. Leveringsafspraken) worden de lege transportboxen door de vervoerder opgehaald 
en retour gebracht naar Apotheek. 
 
Conform wettelijke richtlijnen kunnen verstrekte geneesmiddelen niet meer teruggenomen worden in de 
voorraad van de ziekenhuisapotheek. Aangeboden retourgeneesmiddelen worden door de apotheek 
vernietigd volgens de geldende richtlijnen. 
 
Aangebroken geneesmiddelen en/of geneesmiddelen die niet meer geschikt zijn om te gebruiken dienen 
door Dichterbij in een gesloten plastic zak te worden verpakt alvorens te worden afgevoerd. Dit geldt ook 
voor geneesmiddelen die niet afkomstig zijn van Apotheek VieCuri. 
 
Retourgeneesmiddelen kunnen uitsluitend  in een verzegelde box worden aangeboden aan Apotheek 
VieCuri. 
 
Lege verpakkingen kunnen als huishoudelijk afval bij Dichterbij worden afgevoerd. 
 
Retour aangeboden opiaten : Zie 6. Opiumwetgeneesmiddelen en Bijlage 9.1. Werkdocumenten WD 4.2. 
Retourzending opiaten 
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4. Fouten en tekorten 
 
Het is van groot belang dat fouten, tekortkomingen en acute vragen direct worden gemeld, zodat het 
probleem zo snel mogelijk kan worden opgelost. 
Indien er een fout met medicatie wordt geconstateerd, dient dit altijd te worden gemeld door middel van 
het invullen van het MIC-formulier van Dichterbij. De MIC-commissie beoordeelt of de melding ook 
relevant is voor Apotheek VieCuri.  
Fouten, waarbij de apotheek is betrokken, dienen bij de apotheek te worden gemeld. 
Voor het nagaan hoe de fout heeft kunnen optreden is volledige informatie van Dichterbij nodig. Het 
formulier WD 2. “Meldingsformulier rondom medicatie” kan daarbij worden gebruikt om de geconstateerde 
fout goed te omschrijven. Indien het een melding over niet juist geleverde medicatie betreft dan dient altijd 
het meldingsformulier rondom medicatie (zie bijlage 9.1. WD 2.) te worden ingevuld en ge-e-maild of 
gefaxt en indien nodig telefonisch contact met Apotheek VieCuri te worden opgenomen (zie hieronder). 
Indien er een fout in het medicatie-zakje wordt geconstateerd dient het unieke nummer van het zakje bij de 
melding te worden genoteerd. 
 
Foutief geleverde medicatie en directe correctie noodzakelijk 
Het is van belang dat een verkeerde levering zo snel mogelijk wordt gemeld. Men zal al het mogelijke 
doen om het te herstellen (maandag t/m vrijdag: 8.00 u - 17.30 u Tel.077-3206402,  na sluitingstijd 
Tel.077-3205555 en vragen naar dienstdoende apothekersassistente). Afhankelijk van het tijdstip waarop 
de melding bij Apotheek VieCuri binnenkomt kan de correctie zijn: 
- levering extra geneesmiddelen met nieuwe toedienlijst; 
- leveren nieuwe toedienlijst, in het geval van gewijzigde en/of gestopte medicatie; 
- leveren gewijzigde niet-in-zakje-medicatie of zonodig medicatie; 
- leveren geheel nieuwe medicijnrol. 
 
Tekortkoming in de medicatie 
Dit kan op verschillende manieren ontstaan: verlies bij openen van een zakje, beschadiging tablet of 
capsule in het zakje, cliënt spuugt het geneesmiddel uit en dergelijke.  
Met de arts dient te worden overlegd in hoeverre een dosis kan worden overgeslagen of dat deze dosis 
ingehaald dient te worden. Hierdoor is het mogelijk dat er dus extra medicatie besteld moet worden. 
Indien het belangrijk is dat het alsnog wordt ingenomen dan dient het uit de laatste dag van de 
medicatierol te worden gehaald. Op dat zakje dient te worden aangegeven dat het niet meer compleet is. 
De gebruikte medicatie dient direct te worden bijbesteld. 
Het is niet de bedoeling dat het extra geleverde weer in het medicatiezakje wordt toegevoegd.  
 
Na overleg met een arts kan een enkel stuk van de benodigde medicatie uit de werkvoorraad worden 
gehaald. Zie hoofdstuk 5. Werkvoorraad  en in bijlage 9.1. WD 3.1. en WD 3.2. 
Indien het geneesmiddel niet voorradig is in de werkvoorraad, kan deze worden aangevraagd bij 
Apotheek VieCuri. 
 
Let op:  Het is niet toegestaan in bovenstaande situatie: 

• meerdere zakjes te openen om tekort of fout op te heffen zonder voorafgaand 
overleg; 

• medicatie van andere cliënten te gebruiken  
• gestopte medicatie, die nog voor vernietiging klaar ligt, te gebruiken  
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5. Werk-voorraad / Bestellen en leveren medicatie buiten openingstijden Apotheek VieCuri 
 
Werk-voorraad 
Op de drie artsenpraktijken (Ottersum, Velp en Oostrum) is een werkvoorraad medicijnen beschikbaar voor 
die situaties waarin snel met medicatie dient te worden gestart. Dat is een kast met een door de AVG’s en 
ziekenhuisapothekers bepaald en geautoriseerd assortiment. De voorraden van de diverse locaties komen 
in grote lijnen overeen. Vanwege lokale behoefte kan het op enkele facetten afwijken. 
Indien het noodzakelijk wordt geacht kan de arts, dienstdoend verpleegkundige of begeleiders die 
hiervoor speciaal zijn geautoriseerd het benodigde geneesmiddel halen uit de werkvoorraad.  
Een lijst met het geautoriseerde assortiment van de werkvoorraad is bij de voorraad aanwezig. Voor 
synoniemen wordt verwezen naar http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/ .  
 
Men dient goed te controleren of men het juiste middel met de juiste sterkte pakt. 
Bij meename van een geneesmiddel (slechts een enkel stuk) wordt dit op het formulier “ Verantwoording 
gebruik geneesmiddelen uit werkvoorraad “genoteerd (bijlage 9.1. WD 3.2.). Hiermee wordt vastgelegd hoe 
vaak welke middelen met spoed nodig zijn. 
Op de geneesmiddelverpakking, die uit de werkvoorraad worden gehaald, wordt een etiket aangebracht met 
daarop de cliëntgegevens en het gebruik ingevuld. De etiketten liggen bij de werkvoorraad en nieuwe zijn bij 
de apotheek te bestellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door een tweede wordt gecontroleerd of het juiste is gepakt en geplakt. Deze controle wordt ook op het 
verantwoordings-formulier vastgelegd. 
De werkvoorraad is bedoeld voor acute situaties en niet om eigen voorraad van de woongroep mee aan te 
vullen. 
Bij gebruik van een enkel stuk uit een verpakking, wordt bij verder leegmaken van de verpakking een hele 
nieuwe verpakking besteld en niet een enkel stuk per keer. 
Ter aanvulling van de werkvoorraad dienen alleen hele nieuwe verpakkingen te worden besteld. 
De aanvraag dient door een arts te worden geaccordeerd. 
Zie Bijlage 9.1. WD 3.1. Medicatiebestellijst werkvoorraad, en WD 3.2. Verantwoording gebruik 
geneesmiddelen uit werkvoorraad. 
 
Periodiek wordt het gebruik van de werkvoorraad aan de hand van de verantwoordingslijst nagegaan. Na 
overleg met de AVG’s en ziekenhuisapothekers wordt zonodig de inhoud van de werkvoorraad aangepast. 
 
Regelmatig dient de medicijnvoorraad van de werkvoorraad door geautoriseerde medewerkers van 
Dichterbij op houdbaarheid en bruikbaarheid (Hoe ziet het er uit? En wordt het op de juiste plek bewaard?) 
te worden gecontroleerd. Zie pagina 23. 
 
Geneesmiddelen niet in werkvoorraad aanwezig 
Indien de benodigde voorgeschreven medicatie niet aanwezig is, dan dient bij de arts te worden nagevraagd 
of voor de tussentijd met een middel uit de werkvoorraad kan worden volstaan. Indien het alternatief uit de 
werkvoorraad niet acceptabel is, dan wordt door de dienstdoende verpleegkundige / begeleider contact 
opgenomen met Apotheek VieCuri. Er wordt overlegd en gekeken naar op welke wijze dat middel snel voor 
de cliënt beschikbaar kan zijn. Zie ook hieronder en hoofdstuk 3. Geneesmiddelendistributie bij tussentijdse 
wijzigingen. 
 

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/
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Bestellen en leveren medicatie buiten openingstijden Apotheek Viecuri 
Zijn er in het weekeinde, tijdens de avond en nacht, en op erkende feestdagen geneesmiddelen nodig, die 
niet in de werkvoorraad aanwezig zijn, dan kan de dienstdoende verpleegkundige / begeleider in 
samenspraak met de voorschrijvende arts en de dienstdoende ziekenhuisapotheker tot een oplossing 
komen.  
Gedacht kan worden aan het inzetten van een alternatief, gelijkwaardig geneesmiddel, welke op lokatie 
aanwezig is. Indien dit niet mogelijk is zal worden overgegaan tot tussentijdse levering, waarbij in goed 
onderling overleg het transport en het afleveren zal worden geregeld. Buiten werktijden (ma t/m vr van 8 tot 
16.30) zijn de e-mail en de fax onbemand ! Alle spoedleveringen dienen altijd telefonisch te worden 
aangevraagd. Door de cliëntbegeleider dient duidelijk te worden aangegeven op welk adres het moet 
worden bezorgd, wie de contactpersoon is en het mobiele telefoonnummer waarop deze is te bereiken. 
Men dient zich wel te realiseren dat een spoedlevering extra kost vanwege een extra rit.  
 
Openingstijden Apotheek VieCuri zijn:  
 
van maandag tot en met vrijdag:   van 8.00 tot 17.30 uur:  077 – 3206402 (nummer t.b.v. Dichterbij) 
  
zaterdag, zondag, feestdagen:      van 8.30 tot 13.00 uur:  077 – 3205184 (Apotheek) 
 
buiten openingstijden:       via receptie VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg  

      voor contact met dienstdoende apothekersassistente of     
      ziekenhuisapotheker: 077 - 3205555 

 
Bereikbaarheid na 17.30u en in weekend 
Na sluitingstijd van de apotheek maandag t/m vrijdag 17.30 uur is er geen assistenten in de apotheek 
aanwezig. Er is wel in de avond en het weekend een apothekersassistente telefonisch bereikbaar voor 
spoedgevallen via Tel. 077-3205555. De bereikbaarheid is 7 dagen per week en 24 uur per dag. 
Het is daarom ook niet noodzakelijk dat medicatie elders wordt gehaald. 
 
Vanwege het correct uitvoeren van de medicatiebewaking dienen de recepten uitsluitend bij 
apotheek VieCuri te worden ingeleverd. Alleen apotheek VieCuri beschikt over het totaal overzicht aan 
medicatie wat de client gebruikt. 
 
De assistente a.u.b. niet op laten roepen voor meldingen of vragen die kunnen wachten tot de volgende 
werkdag. Vragen kunnen ook over de e-mail worden gesteld en worden door de apotheek de volgende 
werkdag in behandeling genomen. 
 
Wanneer kan er een bestelling worden geleverd?  
 
Avondrit maandag t/m vrijdag tussen 18.00u – 21.00u 
-Levering medicatie waarmee dezelfde dag dient te worden gestart, bijv. antibioticakuur of medicatie tegen 
pijn. 
-Levering medicatie welke plotseling niet meer op voorraad is op de woongroep. Telefonisch dient de 
apotheek te worden geïnformeerd dat levering dezelfde dag nodig is. 
De avondrit brengt in één rit de medicatie bij de diverse afleveradressen langs. De aflevertijd varieert 
afhankelijk het aantal leveringen en afleveradressen voor die dag. De begeleiding dient er voor te zorgen dat 
dan iemand aanwezig is die de medicatie in ontvangst kan nemen of bij de bestelling dient meteen te 
worden aangegeven dat het op een ander adres moet worden bezorgd. 
Spoedrit      
Levering van medicatie waarmee snel dient te worden gestart. 
Voor een spoedlevering dient altijd telefonisch contact met de apotheek te worden opgenomen. 
In dat telefoongesprek dient duidelijk de noodzaak van de spoedlevering te worden aangegeven en op welk 
adres het kan worden afgeleverd. 
Afhankelijk van het spoedeisende karakter zal extra transport worden ingezet (indien uitstel tot de avondrit 
niet mogelijk is).  
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Bij onduidelijkheid zal er tussen de apotheker en de  voorschrijvend arts contact zijn over de snelheid van 
levering. 
Een spoedrit speciaal voor één middel is namelijk kostbaar. 
 
 
 
Woongroep-apotheek 
Binnen een woongroep is een zeer beperkt aantal zonodig medicatie voor algemeen gebruik aanwezig 
(huisapotheek voor zelfzorg). Door de artsen is vastgelegd welke middelen dat zijn. Daarnaast dienen geen 
andere medicijnen die niet op naam van een cliënt staan aanwezig te zijn. Het gebruik van 
zelfzorgmedicatie dient wel te worden gemeld aan de AVG. Ook voor het toedienen van geneesmiddelen uit 
de “ huisapotheek “ dient de verstrekking te worden vastgelegd op de geneesmiddelendeellijst of de 
aftekenlijst eenmalige medicatietoediening (zie bijlage 9.1. WD 1.5.). 
 
Regelmatig dient de medicijnvoorraad van huisapotheek voor zelfzorg door geautoriseerde medewerkers 
van Dichterbij op houdbaarheid en bruikbaarheid (Hoe ziet het er uit? En wordt het op de juiste plek 
bewaard?) te worden gecontroleerd. Zie pagina 23. 
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6. Opiumwetgeneesmiddelen 
 
Algemeen 
Opiumwetgeneesmiddelen (o.a. fentanyl, methadon, methylfenidaat, morfine, pethidine, oxycodon, en 
cannabis (hennep)) dienen door de arts volgens de wettelijke richtlijnen te worden voorgeschreven. 
 
Opiumwetgeneesmiddelen dienen door Dichterbij volgens de aanwijzingen van Apotheek VieCuri conform 
de wettelijke richtlijnen, te worden opgeslagen op een daartoe geschikte plaats. 
Tevens dient de opiatenregistratie te worden bijgehouden. 
 
Opiumwetgeneesmiddelen kunnen op twee manieren op cliëntniveau geleverd worden aan Dichterbij 
- verpakt in de medicatiezakjes; 
- als niet-in-zakje-medicatie. 
 
In beide gevallen staan de opiumwetgeneesmiddelen vermeld op de geneesmiddelendeellijst. Iedere 
toediening wordt op deze lijst geparafeerd. 
 
 Opiumwetgeneesmiddelen verpakt in zakjes 
In het geval van een standaard dosering worden opiumwetgeneesmiddelen die in het assortiment zijn 
opgenomen door de geneesmiddelenverdeelmachine in de zakjes worden verpakt en afgeleverd. 
 
De rollen worden in een afsluitbare medicijnkast opgeborgen.  
Bij de toediening hoeft er geen aparte registratie plaats te vinden, aftekenen op de 
geneesmiddelendeellijst is in dit geval voldoende. 
Apotheek VieCuri houdt een registratie bij welke opiumwetgeneesmiddelen in de medicatiezakjes per 
cliënt worden gebruikt. 
 
Opiumwetgeneesmiddelen niet-in-medicatiezakje 
De volgende opiumwetgeneesmiddelen worden als niet-in-zakje-medicatie geleverd: 
- opiumwetgeneesmiddelen die in een zonodig dosering zijn voorgeschreven; 
- toedienvormen die niet in de zakjes verpakt kunnen worden, zoals ampullen, dranken en pleisters; 
- opiumwetgeneesmiddelen die niet tot het te verpakken GDS-assortiment behoren. 
 
De opiumwetgeneesmiddelen worden op de afdeling bewaard in een afgesloten kast. Hierin worden ze 
bewaard op naam van de cliënt. In de werkvoorraad is er een aparte afgesloten kast(deel) speciaal voor 
opiumwetgeneesmiddelen. Voorafgaand aan een uitdeelronde worden de benodigde 
opiumwetgeneesmiddelen uit de kast genomen en verstrekt aan de betreffende cliënt.  
 
De opiumwetgeneesmiddelen worden per verpakkingseenheid afgeleverd (bijvoorbeeld een doosje 
fentanylpleisters van 5 stuks). Op de verpakking is een uniek volgnummer geplakt, dit nummer 
correspondeert met het nummer op de bijgeleverde aftekenlijst opiaten (opiatenkaart). Zie Bijlage 9.1. WD 
4.1. Aftekenlijst opiaten: Op de aftekenlijst is er ruimte voor 10 regels; indien een verpakking minder dan 
10 stuks bevat, dan worden er regels weggestreept op de aftekenlijst. Het is altijd zo dat het aantal open 
regels overeenkomt met de aantal geleverde eenheden. 
Bij elke toediening wordt er per eenheid van het opiumwetgeneesmiddel EEN regel op de aftekenlijst 
verantwoord (2 stuks = 2 regels op de lijst). 
Voor iedere toediening dient ook op de geneesmiddelendeellijst te worden geparafeerd. 
 
De aanvulling van de “ niet-in-zakje-  “ opiumwetgeneesmiddelen dient ruim tevoren middels een 
bestelaanvraag EN opiatenrecept te worden besteld. 
Bij de levering wordt een geleidebon meegestuurd. Op deze bon dient voor ontvangst te worden getekend 
waarna de bon naar apotheek VieCuri dient te worden teruggestuurd. 
 
Volle (afhankelijk van geleverd aantal per verpakkingseenheid) en volledig ingevulde aftekenlijsten 
opiaten worden teruggestuurd naar Apotheek VieCuri. 
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Opiumwetgeneesmiddelen als onderdeel van de werkvoorraad 
De opiumwetgeneesmiddelen die deel uit maken van de werkvoorraad worden bewaard in de een daarvoor 
geschikt afsluitbare plaats (opiatenkastje). Deze voorraad is bedoeld voor acute situaties. De arts schrijft 
hiervoor een opiumwetrecept uit. Alleen door de daartoe gemachtigde medewerker kan in opdracht van de 
arts hieruit een geneesmiddel worden genomen. Ook dit gebruik dient op de aftekenlijst opiaten te worden 
verantwoord. 
Volle (afhankelijk van geleverd aantal per verpakkingseenheid) en volledig ingevulde aftekenlijsten 
opiaten worden teruggestuurd naar Apotheek VieCuri. 
 
De sleutels van de kast met opiumwetgeneesmiddelen vallen onder het beheer van een door de instelling 
gemachtigde medewerker.  Zie ook hoofdstuk 3. Geneesmiddelendistributie bij Sleutelplan. 
 
Voor aanvulling van de opiaten ten behoeve van de werkvoorraad dient een bestelaanvraag EN door een 
AVG geschreven en ondertekend opiatenrecept te worden aangeleverd. 
 
Bij de levering wordt een geleidebon meegestuurd. Op deze bon dient voor ontvangst te worden getekend 
waarna de bon naar apotheek VieCuri dient te worden teruggestuurd. 
 
 
 
Retour aangeboden opiumgeneesmiddelen 
Opiumwetgeneesmiddelen die niet meer nodig zijn op de afdeling worden inclusief verpakking en aftekenlijst 
opiaten retour gestuurd in een verzegeld krat. 
Zie Bijlage 9.1. WD 4.1. Aftekenlijst opiaten en WD 4.2. Retourzending opiaten. 
Apotheek VieCuri bewaart het document betreffende retour aangeboden opiumwetgeneesmiddelen. 
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7. Toedienen van insuline 
 
Het gebruik van insuline wordt per cliënt op de reguliere geneesmiddelendeellijst aangegeven. 
Insulines worden in een koelkast opgeslagen in een ruimte met toezicht of anders in een afgesloten 
bewaarbox in de koelkast. 
 
Voor het toedienen van insuline gelden de volgende regels: 
 
- Insuline wegwerppennen en patronen (penfill) worden door middel van een start - 

medicatieopdracht aangevraagd en afgeleverd op cliëntnaam per 5 stuks ( = 1 doosje). 
 
- Wat het exacte insulinegebruik is, kan door de computer moeilijk worden uitgerekend, derhalve 

wordt insuline behandeld als zonodig-medicatie (op afroep). 
 
- Bij het in gebruik nemen van de laatste pen / patroon van een doos wordt direct bij Apotheek 

VieCuri een nieuwe besteld met het bestelformulier voor herhalingen. Zie Bijlage 9.1. WD 1.3. 
Medicatiebestellijst. 

 
- Wanneer met een nieuwe wegwerppen of patroon wordt begonnen wordt dit genoteerd op 

aftekenlijst insuline. (Af- en bijboeken t.b.v. het totaal aantal aanwezig) Zie Bijlage 9.1. WD 5. 
Aftekenlijst insuline. 

 
- Voor de houdbaarheid van de (aangebroken) insuline wegwerppennen en patronen geldt: 

maximaal 1 maand buiten koelkast. 
 
- Pas als een wegwerppen of patroon leeg is kan met de volgende worden begonnen.  
 
- Er dient een dubbele controle op de instelling van de insulinepen vóór toediening plaats te vinden. 
 
- Een wijziging van de dosering van insuline vindt plaats door middel van een medicatieopdracht 

door de arts.  
 
- Niet meer gebruikte insulinepennen worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde milieubox (klein 

chemisch afval). 
 
- In geval van problemen contact opnemen met eigen arts of diens waarnemer of daartoe 

aangewezen medewerker. 
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8. Mutaties cliënten / opname nieuwe cliënt 
 
Opname van een nieuwe cliënt  
Indien deze nieuwe cliënt medicatie gebruikt, dan worden deze direct door de arts aangevraagd  
middels een receptformulier voor medicatieopdracht voor nieuwe cliënt . 
De arts wordt gevraagd om de medicatie van de cliënt te evalueren en indien van toepassing conform de 
FTO-afspraken aan te passen naar een therapeutisch gelijkwaardig alternatief. Dit is bij voorkeur een 
GDS-artikel zodat zoveel als mogelijk medicatie in zakjes op rol beschikbaar is. 
Op dit formulier dienen ook bijzonderheden zoals Intolerantie, Comorbiditeit en Allergie (ICA) te worden 
aangegeven. Zie ook Hoofdstuk 3 Geneesmiddeldistributie. 
Zie bijlage 9.1. WD 6.2. Medicatieopdracht nieuwe cliënt 
Zodra de cliëntgegevens middels het WD 6.1 Mutatieformulier cliënten aan de apotheek zijn doorgegeven 
zullen de gegevens in het ziekehuisapotheeksysteem worden verwerkt. Daarna is elektronisch voorschrijven 
mogelijk. Buiten werktijden dient telefonisch te worden doorgegeven indien er sprake is van een nieuwe 
opname. 
 
Als de opname buiten de reguliere distributiedag valt dan dient de arts of de begeleider van de woongroep 
contact op te nemen met Apotheek VieCuri. Er kan dan in overleg tot een tussentijdse levering worden 
overgegaan. 
 
 
Interne verhuizing van een cliënt 
Een interne verhuizing van een cliënt dient per direct en uiterlijk 2 weken van tevoren te worden gemeld 
bij Apotheek VieCuri en de AVG-poli. Zie Bijlage 9.1. WD 6.1. Mutatieformulier cliënten. 
De gegevens worden ingevoerd in het Ziekenhuisapotheek Informatie Systeem en op de zakjes en 
geneesmiddelendeellijsten zijn de woongegevens bij de eerstvolgende levering aangepast. 
Indien de wisseldag van de oude en de nieuwe locatie niet dezelfde is, zal er ter overbrugging tot de 
eerstvolgende “ nieuwe “ wisseldag “ niet-in-zakje-medicatie “ of een extra lange medicatierol en een extra 
geneesmiddelendeellijst worden geleverd. 
 
 
Opname naar en ontslag uit ziekenhuis 
Een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mag niet ontbreken bij elk bezoek aan een (huis)arts, AVG, 
huisartsenpost, ziekenhuis of spoedeisende hulp.  
 

Dit overzicht bevat meer informatie dan de mondelinge overdracht of de 
meegebrachte medicatie. En niet iedere arts heeft altijd het totale overzicht 
van alle medicatie en allergiegegevens in het eigen systeem staan ! 
        
Bij het ontslag uit het ziekenhuis is het belangrijk dat het nieuwe medicatie-
overzicht uit het ziekenhuis (ontslagrecept) meteen aan de 
hoofdbehandelaar EN apotheek wordt doorgegeven, zodat de cliënt de 
juiste medicatie gaat doorgebruiken. 
 
Graag dit ook aan familie doorgeven als zij met de cliënt naar een 
zorgverlener gaan. 
 
 

 
 
Vertrek van een cliënt 
Ontslag van een cliënt dient eveneens direct te worden gemeld bij Apotheek VieCuri. Zie Bijlage 9.1. WD 
6.1. Mutatieformulier cliënten. 
Er worden per aangegeven vertrekdatum dan geen geneesmiddelen meer geleverd.  
Bij vertrek kunnen nog in gebruik zijnde medicijnrollen - zonodig - worden meegegeven. 
Een kopie van de geneesmiddelendeellijst kan worden gebruikt voor de medicatie-overdracht. 
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Bij overlijden van een cliënt 
Het overlijden van een cliënt dient per direct te worden gemeld bij Apotheek VieCuri. Zie Bijlage 9.1. WD 
6.1. Mutatieformulier cliënten. 
Per aangegeven datum wordt geen medicatie meer verstrekt en nog aanwezige geneesmiddelen dienen 
door Dichterbij volgens de geldende richtlijnen te worden afgevoerd. 
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9. Bijlagen 9.1.  Werkdocumenten (WD) 
 

WD 1.2. Geneesmiddelendeellijst 
 

 
Toelichting: 
open hokje kolom datum/rij tijd: in deze ruimte dient voor toediening geparafeerd te worden 
zwarte balk:   het geneesmiddelen dient deze dag / tijd NIET te worden gegeven  
##:    dit tijdstip is reeds gepasseerd  
 
Stopdatum:   laatste dag dat het wordt gebruikt 
 
Algemene medicatie:  Geneesmiddelen niet in de medicatiezakjes 
GDS medicatie:   Geneesmiddelen wel in de medicatiezakjes 
 
MO-nummer:   Onder de naam van de arts is een uniek MO (= recept) –nummer 
    aangegeven. Dat nummer dient op de bestellijst voor niet in het zakje- 
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medicatie te worden genoteerd. 
 
Auriculair:   In het oor 
Cutaan:    Op de huid 
I.M. (intramusculair):  In een spier 
Inhalatie:   Inademing via de mond 
Nasaal:    In de neus 
Oculair:    In het oog 
Oraal:    Inname via de mond 
Rectaal:   Toediening via de anus 
S.C. (subcutaan):  Onder de huid 
Sublinguaal:   Onder de tong 
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WD 1.3. Medicatiebestellijst Dichterbij   

 
                 

HERHALINGEN : niet in het zakje – medicatie  / zonodig medicatie   
 

Plaatsnaam       Afdeling / 
woongroep       

Datum 
bestelling       Naam 

besteller       

 

Naam cliënt geb.dat. Geneesmiddel / vorm / sterkte aantal 
MO nummer 
(onder naam 
arts) 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

“Pas op” stickervelletjes Stuks       

 
 
  
Dit formulier faxen naar Apotheek VieCuri  faxnummer: 077 – 3205217 of e-mailen naar 
Dichterbij@viecuri.nl 
 
 
Voor apotheek 
 

Datum Paraaf Datum Paraaf Datum Paraaf Verwerkt 
  

Klaargezet 
  

Gecontroleerd 
  

mailto:Dichterbij@viecuri.nl
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WD 1.4. Medicatiebestellijst afwijkende distributieperiode 
                i.v.m. VERLOF (vakantierollen)    
                      
 

Naam Cliënt       Woongroep 
deel 

→       
 a  b  c d /    

Geb. dat.       Dichterbij 
ID.       

 
Aanvraag extra medicijnrol voor de periode:         
 
Datum 
vertrek 
cliënt 

      Datum terugkomst  
cliënt       

De extra medicatie wordt in één keer op de reguliere distributiedag geleverd 

Datum 
aanvraag 

      

Naam 
aanvrager       

 
 

- De extra medicatie ruim van te voren bestellen 
- Als de medicatie door omstandigheden buiten de reguliere distributiedag geleverd moet worden 

graag contact opnemen met Apotheek VieCuri. 
  
 
 
 
 
Dit formulier faxen naar Apotheek VieCuri  faxnummer: 077 – 3205217 of e-mailen naar 
Dichterbij@viecuri.nl . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor apotheek 
 

Datum Paraaf Controle paraaf Medicatie op de juiste datum besteld 
 
 

  

Medicatie op de juiste datum afbesteld Datum Paraaf Controle paraaf 
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WD 1.5. Registratie eenmalige medicatie-toediening 
                             

  
 

Naam Cliënt  Woongroep 
deel 

→  
 a  b  c d / 

Geb. dat. 
  Dichterbij 

ID.  

 

Datum Tijd Per order van 
(naam arts) Naam medicatie en sterkte Dosering 

 
Paraaf 
 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Bewaar deze lijst bij de deellijst van de cliënt in de klapper. 
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WD 1.6. Effectbeschrijving “zonodig”-medicatie 
 
 

Naam Cliënt       Woongroep 
deel 

→       
 a  b  c d /    

Geb. dat.       Dichterbij 
ID.       

 
Medicatie:       
Dosering:                                                                             Maximale dagdosering:       
 
Voorschrijvend 
arts       Datum        

Indicatie 
toediening 

      

Wat willen we 
bereiken ?       

 
 

Datum Verstrekt door Effect: ja / nee 
Na hoeveel tijd? Beschrijving effect / Opmerkingen 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Evaluatie met de arts: 
* Wanneer de medicatie niet het gewenste effect heeft → zo spoedig mogelijk 
* Wanneer de medicatie wel het gewenste effect heeft → na een half jaar 
 
Inleveren formulier bij de arts: 
* Als het formulier vol is en in ieder geval een half jaar na starten “zonodig”-medicatie 
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WD 2. Meldingsformulier rondom medicatie  
(klacht / fout betreffende de levering door apotheek)     
                          

        

Dichterbij (plaatsnaam) :         Afd. / woongr.       

Naam melder       Datum klacht       

Naam Cliënt       Geb. datum       

         
 
Type vraag / klacht: 

 Halve i.p.v. hele tablet  Verkeerde afdeling   Verkeerde rollen 

 Fout tablet in het zakje  Vakantierol    Box niet (op tijd) geleverd 

 Te veel tabletten    Kapotte tabletten   Mutatieverwerking 

 Te weinig tabletten  Rol niet ontvangen    Verkeerde afdeling 

 Verkeerde rol in box   Rol te veel ontvangen  Cliëntgegevens 

 Tekst zakje onleesbaar  Zakje niet ontvangen   Aanvraag extra medicatie 

 Mutatieverwerking   Zakje opengescheurd Overige :           

 Geen/verkeerde lijst   Vervuiling met gruis 

 

Geconstateerde afwijking of fout: Wat is er geleverd? 
      

Wat had er geleverd moeten worden? 
      

Wat is de vermoedelijke oorzaak van de afwijking of fout? 
      

Welke maatregelen zijn genomen om het probleem op te lossen? 
      

Gewenste actie door Apotheek VieCuri: 
      

Actie ondernomen door Apotheek VieCuri om probleem op te lossen: 
      

  
  
Fax dit formulier naar Apotheek VieCuri, faxnummer: 077 – 3205217 of e-mail naar Dichterbij@viecuri.nl  . 
 
 
Voor apotheek 
 
Melding verwerkt  Datum  Paraaf  
Verwerkt formulier terug gefaxt naar instelling Ja / Nee Datum  Paraaf  
 

mailto:Dichterbij@viecuri.nl
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WD 3.1. Medicatiebestellijst werkvoorraad Dichterbij   
           
 

Dichterbij locatie (plaatsnaam):        AVG-praktijk        
 
Datum 
bestelling       Naam 

besteller       
 
Geneesmiddel / vorm / sterkte Aantal 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

Werkvoorraad etiketten       Rol 

 
Accoord door 
AVG (naam)       Handtekening 

AVG       
 
Let op! Zoveel mogelijk in hele verpakkingen bestellen. 
 
Dit formulier faxen naar Apotheek VieCuri  faxnummer: 077 – 3205217 of e-mailen naar 
Dichterbij@viecuri.nl . 
 
 
Voor apotheek 

Datum Paraaf Datum Paraaf Datum Paraaf Verwerkt 
  

Klaargezet 
  

Gecontroleerd 
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WD 3.2. Verantwoording gebruik geneesmiddelen uit werkvoorraad Dichterbij 
 
                   

Datum Naam cliënt Geboorte- 
datum 

Woon- 
groep 

Naam  
geneesmiddel Sterkte Aan- 

tal 
Voorgeschre- 
ven door 

Naam begeleider/ 
verpleegkundige Paraaf 

Naam en 
paraaf van 
controle 

 
 

          

Opmerking: 

 
 

          

Opmerking: 

 
 

          

Opmerking: 

 
 

          

Opmerking: 

 
 

          

Opmerking: 

 
 

          

Opmerking: 

 
 

          

Opmerking: 

 
Naam van cliënt en gebruik van middel noteren op het etiket en dat op de verpakking plakken. 
Laat het door een tweede controleren. 
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WD 4.1. Voorbeeld aftekenlijst opiaten 
 

 
 

2      

3      

4      

5  

 

   

6      

7      

8      

9      

10      
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WD 4.2. Retourzending opiaten Dichterbij 
 
 
 
 

Afd. / woongroep  

Naam retourzender  

Datum retourzending  

Naam cliënt  Geb.datum  

Naam opiumwetartikel  

Retour aantal  

Reden retourzending  

 

Namens Dichterbij 
 
Naam: 
 
Handtekening: 
 
 

Ontvangen in Apotheek VieCuri 
 
Naam: 
 
Handtekening: 
 
 
 

 
 
 
 
Vul dit formulier volledig in en zend het mee met de overtollige opiaten, inclusief de bijbehorende aftekenlijst 
opiaten, die meteen retour worden gestuurd naar Apotheek VieCuri. 
 
 
 
 
 
Voor apotheek 
 
Gecontroleerd en teruggeboekt Datum:  paraaf:  
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WD 5.  Aftekenlijst insuline Dichterbij 

(Af- en bijboeken van penfill / pen) 
 
 

Naam Cliënt  Woongroep 
deel 

 → 
 a  b  c  d / 

Geb. dat.  Dichterbij ID.  
 

 
Naam insuline Dosering in IE Tijdstip 

  

  

  

 

  

 

Datum Aantal 
uitgegeven 

Aantal 
ontvangen 

Totaal aantal penfill’s / 
wegwerppennen aanwezig Paraaf 
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WD 6.1. Mutatieformulier cliënten Dichterbij 
 
 
 
Ingangsdatum 
mutatie       Behandelend arts       

 Dhr.  Mevr. 
Naam       Voorletters       

Geboorte datum       Dichterbij ID nr.       

Woongroep       Deel a / b / c / d /        

 
Reden van mutatie 
 

 Interne verhuizing Van woning:       
 
Naar woning:       
 

 
 
Vertrek / verhuizing naar elders:       
 

 
 
Overleden op datum:       
 

 Tijdelijk verblijf elders Vanaf:       
 
Tot en met:       
 

 Ziekenhuisopname 
(langer dan 2 dagen) Ingangsdatum:       

 
Terugkomst:       
 

 
 

Gemeld door:       

 
 
 
Dit formulier faxen naar Apotheek VieCuri  faxnummer: 077 – 3205217 of e-mailen naar 
Dichterbij@viecuri.nl . 
 
 
 
 
 
 
Voor apotheek 
Mutatie verwerkt Datum:  Paraaf:  

 

 
 

mailto:Dichterbij@viecuri.nl
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WD 6.2    Medicatie-opdracht nieuwe client            
 

Naam:_______________________________    Arts:_____________________________ 
 

Voorletters:___________________________     (Opname)datum: ________________________ 
 
Geb.datum: __________________   M / V           Cliëntnummer Dichterbij:    _____________________
  
BSN: ________________________________      Woongroep / Afd. : _________________________ 
 
Intolerantie, Comorbiditeit en Allergie :              Bijzonderheden : ____________________ 
 
_________________________________ 
             
           Aftekengedeelte  
 
Startdatum Datum toediening 
Stopdatum 

Geneesmiddel 
Sterkte, dosering, evt. 
bijzonderheden 

Paraaf 
arts 

Dosis per 
keer 

Toedien-
route 

Tijdstip 
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Naam en handtekening arts 
 
 

 

                     
Opmerkingen : 
Dit formulier faxen naar Apotheek VieCuri  faxnummer: 077 – 3205217        Opmerking : 
 

 
 
WD 7. Formulier met betrekking tot eigen beheer medicatie Dichterbij 

 
 
 

Naam Cliënt  Woongroep 
deel 

→ 
 a  b  c  d / 

Geb. dat.  Dichterbij ID.  

 
Dagmedicatie in eigen beheer? 
 

Ja / Nee 

Indien ja: op geneesmiddelendeellijst alleen paraferen voor het afgeven van de medicatie 
 
Weekmedicatie in eigen beheer? Ja / Nee 

 
Indien ja: op geneesmiddelendeellijst alleen paraferen voor het afgeven van de medicatie 
 
Dag of weekmedicatie niet in eigen beheer: 
Controle op inname en geneesmiddelendeellijst paraferen voor afgeven medicatie en controle op 
inname medicatie 
Bijzonderheden te aanzien van de toediening / verstrekking, zoals bijvoorbeeld aanwijzingen 
voor hulp aan cliënt 
(cliënt met beperking helpen om zakje te openen) 
 
 
 
 
 
 
 
Dit formulier in de medicatieklapper van de woongroep bewaren. 
 
 
 
 
N.B. Afspraken tevens vastleggen in het zorgdossier bij onderdeel structurele zorgvragen. 
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WD 8.  
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9  Bijlage 9.2 Bestellen van medicatie 
 
1. Afgesproken medicatie voor chronisch gebruik in zakjes 
 

Eenmaal per week levering in zakjes zonder bijbestelling 
 
2. Afgesproken medicatie voor chronisch gebruik NIET IN DE ZAKJES of zonodig medicatie 
 

Deze medicatie dient bijtijds te worden aangevraagd zodat het met de weekbestelling kan worden 
meegeleverd. 

 
Tabletten / capsules / dragees   op bestelling bij de wekelijkse levering 
 
Poeders / orale oplossing   op bestelling bij de wekelijkse levering 
 
Klysma’s / zetpillen    op bestelling bij de wekelijkse levering 
 
Oogdruppels     op bestelling bij de wekelijkse levering 
Let op! Neem oogdruppels “in gebruik” maandelijks uit de roulatie noteer openingsdatum op de flacon 

 
Insuline     op bestelling bij de wekelijkse levering 
 
Inhalatiemateriaal    op bestelling bij de wekelijkse levering 
 
Laxantia     op bestelling bij de wekelijkse levering 
 
Injecties     op bestelling bij de wekelijkse levering 
 
Zalven en crèmes    op bestelling bij de wekelijkse levering 
 
Druppels     op bestelling bij de wekelijkse levering 
 
Opiaten     op bestelling bij de wekelijkse levering 
 

3.  Afgesproken antistollingsmiddelen (bijvoorbeeld acenocoumarol) 
 
 op bestelling bij de wekelijkse levering 

 
4. Nieuw voorgeschreven geneesmiddel 
 

Eerst volgende levering in de zakjes of een verpakkingseenheid als het een “ niet-in-zakje- ” 
geneesmiddel betreft. Als er levering nodig is buiten de reguliere distributiedag dient er TELEFONISCH 
contact opgenomen te worden met Apotheek VieCuri. 
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N.B. definitie afgesproken medicatie: de arts heeft aangegeven door middel van een medicatieopdracht dat het 
geneesmiddel langdurig toegepast moet worden, het geneesmiddel is opgenomen op de 
geneesmiddelendeellijst. 
 
Onder de naam van de arts is een uniek receptnummer aangegeven. Dat nummer dient op de bestellijst 
voor niet in het zakje-medicatie te worden genoteerd. 
De bestellijst kan worden gefaxt of ge-e-maild. 
 
 
 
 
 
9 Bijlage 9.3. Gebruikstermijn na openen 
 
Soort geneesmiddel    Maximale gebruikstermijn na openen 
Crème, geconserveerd, in pot     3 maanden 
Crème , geconserveerd, in tube     1 jaar 
Drank, geconserveerd      6 maanden 
Druppelvloeistof, geconserveerd     6 maanden 
Mondspoeling, geconserveerd     6 maanden 
Neusdruppels / neusspray, geconserveerd   3 maanden 
Neuszalf in tube       6 maanden 
Oogdruppels, geconserveerd     1 maand 
Oogwassing, geconserveerd     1 maand 
Oogzalf, waterhoudend      1 maand 
Oogzalf, watervrij      6 maanden 
Oordruppels voor middenoor (geen intact trommelvlies)  1 maand 
Oordruppels bij intact trommelvlies    6 maanden 
Oplossing voor op de huid, geconserveerd   6 maanden 
Zalf, in pot       6 maanden 
Zalf, in tube       1 jaar 
Zalf voor in de mond      6 maanden 
Zetpil in strip       1 jaar 
 
Wanneer het geneesmiddel een afwijkend gebruikstermijn heeft, dan is dat op het etiket aangegeven. 
Het geneesmiddel mag niet meer worden gebruikt zodra de houdbaarheidsdatum of het gebruikstermijn is 
verstreken. 
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 9. Bijlage 9.4. Beleidsdocumenten 
 
 
 
Bij de beschrijving van het medicijndistributiesysteem en ook bij de uitvoering ervan dien(d)en de volgende 
(beleids)documenten als uitgangspunt: 
 

- De Nederlandse Apotheek Norm (NAN), uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij 
ter bevordering der Pharmacie. 

- De Kwaliteitswet zorginstellingen. 
- De Wet op de geneesmiddelenvoorziening (WOG).  
- De Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) 
- Handreiking Werkvoorraad Geneesmiddelen januari 2011 (Actiz, GGZ Nederland, VGN)  
- Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg, uitgebracht door Vereniging Gehandicaptenzorg 

Nederland oktober 2011. 
- Beoordeling eigen beheer van medicatie (DGV Nederlands Instituut voor verantwoord 

Medicijngebruik, februari 2009) 
- Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten (april 2008) 
- KNMP-richtlijn Farmaceutische Zorg GVD september 2013 

 
- Hospital Admissions Related to Medication (HARM) , PMLA van den Bemt , TCG Egberts, 

november 2006 
-  
-  
- Helpkaart invoeren medicatie-opdracht in het EVS 

 
 
 


