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Colofon

Dit is een uitgave van Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. Vilans is het onafhankelijke kenniscen-
trum voor werkers en organisaties die langdurige zorg bieden. Wij ontwikkelen met hen vernieuwende, 
praktijkgerichte kennis. Samen verbeteren we de kwaliteit van leven voor mensen die langdurig zorg 
nodig hebben.

Vilans richt zich met haar kennis en handelen primair op werkers en organisaties. Het verbeteren van de 
kwaliteit van leven voor cliënten die langdurende zorg nodig hebben is onze inspiratiebron.
Onze inzet is dat mensen die langdurig zorg nodig hebben zelf hun leven richting en inhoud kunnen 
geven wat betreft gezondheid, relaties, werk en onderwijs, materiële omstandigheden - zoals inkomen, 
wonen - en zingeving. Daarbij is het belangrijk dat de samenleving en het gevoerde beleid de eigen regie 
ondersteunen. 

De meerwaarde voor de praktijk is de maatstaf voor de toegevoegde waarde van Vilans. Wij vervullen 
een maatschappelijke functie en kiezen daarom nadrukkelijk een onafhankelijke positie. Onze kenniscol-
lecties en relatienetwerken zijn openbaar en algemeen toegankelijk. 

Wij staan open voor zowel inhoudelijke vragen als vragen over werkvormen of instrumenten. Neem 
voor meer informatie contact op met de Vilans Infolijn, e-mail info@vilans.nl , telefoon (030) 789 25 25 
of kijk op www.vilans.nl. 

Auteurs: 

Francisca Hardeman, Rianne Hanning en Marijke Wigboldus. Juli 2011

Cartoons: 

Oncemedia, Mathijs Wansink

De toolkit is tot stand gekomen in samenwerking met : 

Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM): Jan Akkermans
Carinova, verpleeghuis de Hartkamp:  Ginie Derks, Mirte Juurlink en Sylvia Nijenhuis
GGNet: Margriet Kruithof - van Ginkel en Anneke van der Veen
Het Spectrum locatie de Sterrenlanden: Henriëtte Bakker 
HVO Querido: Hester Stokkel
Zuidzorg: Yolanda Aarts
Evean Eduard Douwes Dekker: Anita Wevers
De Zorggroep: Danielle Niessen
De Zorgboog, Zorgcentrum de Pannehoeve: Marly Haazen
‘s Heeren Loo Groningen/Friesland: Ian Middel
Kwintes BW de Hobbemaportiek: Marijke Dirkse
Estinea: Joke Klein Wolterink
Stichting Elisabeth: Miriam Wilmot
En de ruim 100 zorgorganisaties die deelnamen aan  de Zorg voor Beter Verbetertrajecten Medicatievei-
ligheid

De ontwikkeling van de toolkit is gefinancierd door ZonMw, vanuit het programma Zorg voor Beter.

mailto:info@vilans.nl


3

Inhoudsopgave

Leeswijzer

Hoe zet ik een 
verbeterproject

medicatieveiligheid op?

Hoe verbeter ik
eigen beheer

van medicatie?

Hoe verbeter ik
registeren en

aftekenen
van medicatie?

Hoe verminder
ik het aantal

storingen tijdens de
medicatiedeelronde?

Hoe optimaliseer
ik het medicijngebruik

van cliënten met
polyfarmacie?

Hoe ga ik om met
geautomatiseerde

distributiesystemen?

Hoe vergroot ik de
kennis van mijn

medewerkers op het
gebied van

medicatieveiligheid?

START
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Leeswijzer 

Voor u ligt de toolkit Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid. Wilt u de medicatieveiligheid in uw orga-
nisatie verbeteren? Dan kunt u nu aan de slag. 
Met Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid profiteert u op een efficiënte wijze van de kennis en 
ervaringen van Vilans, het kenniscentrum voor de langdurende zorg, het Instituut voor verantwoord 
medicijngebruik (IVM) en de vele zorgorganisaties die u voorgingen in het verbeteren van medicatievei-
ligheid.

Het pakket bestaat uit zeven aparte, maar samenhangende modulen:
 Start: Hoe zet ik een verbeterproject Medicatieveiligheid op? 
 Hoe verbeter ik eigen beheer van medicatie?
 Hoe verbeter ik het registreren en aftekenen van medicatie?
 Hoe verminder ik het aantal storingen tijdens de medicatiedeelronde?
 Hoe optimaliseer ik het medicatiegebruik van cliënten met polyfarmacie?
 Hoe ga ik om met geautomatiseerde distributiesystemen?
 Hoe vergroot ik de kennis van mijn medewerkers op het gebied van medicatieveiligheid?

De start module is het begin. Hierin vind u handvatten voor het opzetten van een verbetertraject en het 
meten van medicatieveiligheid binnen uw eigen organisatie. Met de start module bepaalt u op welke 
punten de medicatieveiligheid in uw organisatie kan verbeteren. 

De andere modulen behandelen steeds één verbeterthema van medicatieveiligheid. Op basis van de 
nulmeting en de analyse pakt u alleen die module(n) waarmee u aan de slag wilt gaan.
Elk van deze zes modulen biedt u praktische tips en instrumenten om op het betreffende onderwerp 
een verbeterslag te maken. Deze informatie is gebaseerd op de ervaringen van ruim 100 zorgorganisa-
ties die deelnamen aan  de Zorg voor Beter Verbetertrajecten Medicatieveiligheid. Deze organisaties uit 
de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg en GGZ slaagden erin het aantal medicatiefouten met 
50% terug te brengen. Zorg nu zelf voor Betere Medicatieveiligheid en ga aan de slag met modulen.
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Start: Hoe zet ik een verbeterproject  

Medicatieveiligheid op?

Inleiding
Veel mensen in de langdurende zorg gebruiken diverse soorten medicijnen. De essentie van medicatie-
beleid is dat de cliënt het juiste medicijn krijgt, op de juiste tijd, in de juiste hoeveelheid en dosering, en 
op de juiste wijze toegediend. Daarbij kan veel fout gaan. Fouten in het medicatieproces kunnen leiden 
tot (ernstige) bijwerkingen, ziekenhuisopname of zelfs tot overlijden. Verklein deze risico’s en verbeter 
de medicatieveiligheid in uw organisatie.

19.000 ziekenhuisopnames te vermijden
De HARM studie (2006) laat zien dat in Nederland 2,4% van alle ziekenhuisopnames en 5,6% van de 
acute opnames gerelateerd zijn aan geneesmiddelen. Dit betekent 41.000 ziekenhuisopnames per jaar 
door medicijngebruik, waarvan 19.000 vermijdbare opnames. De meeste patiënten herstelden geheel 
tijdens hun geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopname. Echter, jaarlijks overlijden ook 1.250 pati-
enten. Dat zijn meer dodelijke slachtoffers dan er in Nederland jaarlijks in het verkeer omkomen.

Verbeteren moet!
De Inspectie van de Gezondheidszorg definieert medicatieveiligheid als ‘alle activiteiten die zijn gericht 
op het juist voorschrijven en afleveren en het juiste gebruik van geneesmiddelen’ (IGZ, 2004).
In 2009 en 2010 voerde IGZ thematisch toezicht uit op dit onderwerp in verpleeghuizen, verzorgings-
huizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg. Conclusie: medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de 
langdurige zorg en zorg thuis is onvoldoende. Verpleeghuizen en verzorgingshuizen moeten nog punten 
verbeteren, gehandicaptenzorg en thuiszorg moeten snel veiliger. Het volledige rapport vind u op de site 
van IGZ.

Verbeteren kan!
 Uw medicatieveiligheid vergroten is mogelijk!
Organisaties die deelnamen aan de Verbetertrajecten Medicatieveiligheid in het Zorg voor Beter 
programma hebben de medicatie-incidenten met ruim 50 % teruggebracht. De medewerkers meldden 
meer incidenten, en kregen zo meer inzicht in verbetermogelijkheden. De cliënten kregen betere 
informatie over het gebruik van hun medicijnen. Bewustwording van  de verantwoordelijkheden van de 
verschillende disciplines in het gehele medicatieproces is vergroot . 

Hoe zet ik een 
verbeterproject

medicatieveiligheid
op?

http://www.igz.nl
http://www.igz.nl
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Aan de slag
In 7 stappen uw verbeterproject tot een succes 
maken.

Stap 1: Randvoorwaarden regelen
Om effectief en efficiënt aan een verbeterproject te 
werken is het belangrijk om de randvoorwaarden 
goed te regelen. De volgende zaken zijn van belang:

•  Steun van het management
  Vraag bij de organisatie om toestemming om 

met het thema aan de slag te gaan. Zorg voor 
een interne opdrachtgever, iemand die lid is van 
het managementteam of de directie. Spreek met 
deze persoon ook af hoeveel tijd en middelen er 
beschikbaar zijn om aan het project te besteden. 
Koppel gedurende het project regelmatig 
terug aan de opdrachtgever hoe het loopt. Het 
management heeft ook een grote rol bij het 
stimuleren en meekrijgen van de medewerkers, het is dan ook belangrijk het onderwerp op het 
netvlies van het management te krijgen.  Organiseer bijvoorbeeld een kick-off voor het management-
team, agendeer het onderwerp als vast onderdeel op de MT-vergadering, verzorg regelmatig een 
presentatie over de stand van zaken en knelpunten en maak gebruik van een vast maandrapportage-
formulier voor het management. 

•  Projectorganisatie vaststellen
  Een sterk verbeterteam en heldere rollen van alle betrokkenen zijn cruciaal voor een geslaagd project 

en goede resultaten. De inzet van de juiste mensen op de juiste plek is een succesfactor voor het reali-
seren van de ambities. Om daadwerkelijk verandering te realiseren, is het zinvol om een verbeter-
team samen te stellen. Dit verbeterteam is multidisciplinair en wordt aangestuurd door een project-
leider. (zie bijlage 1 Projectorganisatie)

•  Communiceren
Het zijn de mensen binnen uw organisatie die daadwerkelijk de verbeteringen realiseren. Om uw 
mensen tot verbeteren aan te zetten, moet u ze motiveren en betrekken bij uw project. Communi-
catie is een belangrijk middel om deze betrokkenheid te creëren. Het is belangrijk dat u zich daarbij 
een aantal dingen afvraagt: Wanneer is welke betrokkenheid van mensen nodig? Hoe kan ik die 
betrokkenheid bereiken? En wie stuurt dit hele proces? Voor antwoord op deze vragen is belangrijk 
een communicatieplan te maken.

  In de Zorg voor Beter kennisbank vind u meer informatie over het opstellen van een communica-
tieplan en praktische werkbladen die u helpen communicatiedoelen en middelen op elkaar af te 
stemmen.

http://www.kennisbankzorgvoorbeter.nl/interventie.aspx?id=882
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Verhaal uit de praktijk
Het verbeterteam Medicatieveiligheid van  een GGZ organisatie wist alle medewerkers direct te enthou-

siasmeren voor hun verbeterproject. Zij organiseerden een kick-off bijeenkomst, een gezamenlijk start-

moment voor de hele afdeling. De projectleider vertelt: “De kracht van de bijeenkomst was de combinatie 

van informatief en leuk. Op alle tafels stonden medicijnweekdozen gevuld met kleine snoepjes en aan de 

muur hingen posters met onze leus: ‘Wij slikken geen medicatiefouten’. De manager vertelde waarom zij het 

belangrijk vond om met het thema aan de slag te gaan. Ik legde uit hoe we dit gingen doen en wat we van de 

medewerkers verwachtten. Maar de medewerkers werden vooral gemotiveerd door de Pluim van de week.” 

Elke week deelt het verbeterteam de Pluim van de week uit aan iemand die iets goed heeft gedaan voor de 

medicatieveiligheid.

Stap 2: Beginsituatie analyseren: ken uw risico’s 
Meten en verbeteren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want wie zijn doel wil behalen, moet 
weten waar hij staat en of het doel bereikt is. Daarbij zijn meetresultaten een uitstekend middel om de 
voortgang te verantwoorden. Verbeteren zonder meten is daarom als varen zonder koers. 
Breng als team bij de start van een verbeterproject de huidige stand van zaken in kaart. Hoe gaat het nu 
en wat zijn de risicovolle onderdelen die voor verbetering in aanmerking komen? Zicht op de huidige 
stand van zaken is nodig om te weten of ingezette verbeteracties aansluiten bij het probleem en straks 
ook tot het gewenste resultaat leiden. 

Tip
Veel medewerkers in de zorg krijgen de kriebels van het woord ‘meten’. Zij zien ellenlange vragenlijsten voor 

zich en ingewikkelde statistieken die niemand begrijpt. Vaak ook associëren zij meten met extra werk voor 

anderen waar je nooit iets van terug ziet. Zoek daarom altijd naar de meest toegankelijke manier van meten: 

een meting die snel is uit te voeren en die dicht bij de dagelijkse praktijk van de medewerkers staat. 

Om zicht te krijgen op de huidige stand van zaken rond medicatieveiligheid adviseren we u de volgende 
metingen uit te voeren:
•  Een analyse van het medicatieproces 

Doel: met behulp van stellingen over het medicatieproces inzicht krijgen in de organisatie van proces 
en randvoorwaarden binnen de eigen organisatie/ pilotafdeling.  
Met behulp van dit instrument formuleert u verbeterpunten per thema. Door antwoord te geven op 
de stellingen met ja/nee/nvt krijgt u een beeld van het medicatieproces zoals dit bij u op de afdeling/
unit plaatsvindt. Aan het eind van het verbeterproject vult u deze lijst opnieuw in. Op deze manier 
maakt u inzichtelijk wat tijdens het verbeterproject bereikt is.  
De lijst is gebaseerd op normrapporten. Op alle vragen een ‘Ja’ geeft aan dat u volgens de norm het 
medicatieproces hebt ingericht. De analyse is gratis te downloaden in de Kennisbank van Zorg voor 
Beter. Er zijn verschillende versies  beschikbaar voor de diverse sectoren.

•  De Sterkte/Zwakte-analyse 
Doel: inzicht krijgen in sterke en zwakke kanten van het medicatieproces en de medicatieveilig-
heid . U maakt hiermee op een gestructureerde manier een schets van de huidige situatie op uw 
pilotafdeling(en). Deze situatieschets vormt de basis voor de oriëntatie op de inhoud van het verbete-
ractieplan. Download de Sterkte/Zwakte analyse medicatieveiligheid in de Kennisbank van Zorg voor 
Beter.

http://www.kennisbankzorgvoorbeter.nl/interventie.aspx?id=459
http://www.kennisbankzorgvoorbeter.nl/interventie.aspx?id=459
http://www.kennisbankzorgvoorbeter.nl/interventie.aspx?id=1117
http://www.kennisbankzorgvoorbeter.nl/interventie.aspx?id=1117
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•  Een analyse van medicatie gerelateerde incidentmeldingen
Doel: Inzicht krijgen in de meldingen, het meldgedrag en de problematiek. 
U telt en analyseert de gemelde medicatie-incidenten van de periode voorafgaand aan het verbeter-
project. Bij voorkeur alleen van de pilotafdeling(en). U stelt zich hierbij vragen als:

•  Hoeveel medicatiefouten of bijna-fouten zijn gemeld?
•  Wat waren de gevolgen?
•  Wat was het resultaat van de analyse van incidenten?
•  Hoe was de feedback naar de melders?
•  Welke verbeteracties zijn genomen of wat is gedaan ter voorkoming van een herhaling?

Over eenzelfde periode telt en analyseert u aan het eind van het verbeterproject de gemelde medicatie-
incidenten opnieuw. Waarschijnlijk zijn er dan meer incidenten omdat er beter gemeld is. De inspectie 
is op de hoogte van dit effect. Door de ingezette verbeteringen zal het aantal incidenten dalen als u de 
meting herhaalt. 

•  Geeltjesmeting
Doel: inzicht krijgen in het aantal en de soort medicatie-incidenten. Voer de meting aan het begin 
van het verbeterproject gedurende 2 weken uit en herhaal deze regelmatig. Wij raden aan tijdens het 
verbeterproject elke 3 maanden een geeltjesmeting te doen. Zo kunt u de voortgang goed  moni-
toren. In stappen: 

 1.  Plak De Instructie Geeltjesmeting op de weekposter. Hierop is te zien welke incidenten gemeld 
kunnen worden. 

 2.  Schrijf de Incidenten gedurende de meetweken op een post-it briefje (geeltje) en plak deze op de 
weekposter. 

 3.  Verzamel en tel na afloop van één week de geeltjes. Onderaan de poster kunnen de weekaantallen 
in een grafiekje gezet worden.

 4.  De poster is weer bruikbaar voor de volgende meet-week.
 5.  Verwerk de geeltjes in het Excelbestand Spreadsheet Medicatieveiligheid.
In de Zorg voor Beter Kennisbank vind u meer uitleg over de geeltjesmeting en de bijbehorende docu-
menten. 

•  Screenen van de cliënten op polyfarmacie 
Doel: inzicht krijgen in het aantal cliënten met polyfarmacie( gebruik van 5 of meer chronische 
geneesmiddelen). Dit is een namelijk een risicogroep, als het gaat om medicatie-incidenten.

Wilt u meer weten over het optimaal gebruik maken van uw incidentmeldingssysteem? Volg een training van 

Vilans: Incidentmeldingen: nut en noodzaak of Maximaal rendement uit het incidentmeldingssysteem. 

Stap 3: Medewerkers bewust maken
Een natuurlijke verandering heeft zelden plaats. Om medewerkers ‘in beweging’ te krijgen is het belang-
rijk dat zij zich bewust zijn van het belang om aan het thema te werken, voor henzelf en voor de cliënt. 
De geeltjesmeting is naast het inventariseren van het aantal incidenten ook een mooie methode om 
bewustwording op gang te brengen. Tijdens de meting zijn medewerkers extra alert op het medicatie-
proces en mogelijk fouten. Dit geeft vaak stof tot nadenken en gesprekken.
Verder is het belangrijk om het onderwerp regelmatig te bespreken in het teamoverleg. Dit zorgt dat 
medewerkers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid in het medicatieproces.

http://www.kennisbankzorgvoorbeter.nl/interventie.aspx?id=444
http://www.vilans.nl/Pub/Home/Ons-aanbod/Diensten/Diensten-Incidentmeldingen-nut-en-noodzaak.html
http://www.vilans.nl/Pub/Home/Ons-aanbod/Ons-aanbod-Evenementen/Diensten-Maximaal-rendement-uit-het-incidentmeldingssysteem.html
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Stap 4: Aan verbetering werken
Uit de analyses krijgt u een goed zicht op de knelpunten en verbeteronderwerpen in uw organisatie. 
Maak aan de hand daarvan een planning met de punten die u wilt verbeteren en in welke volgorde. 
Begin met gemakkelijk haalbare resultaten, want successen stimuleren. Begin bijvoorbeeld op één afde-
ling om verbeteringen uit te testen. Later kunt u de succesvolle verbeteringen verspreiden naar de rest 
van de organisatie. Kies ook verbeteronderwerpen waar u zelf invloed op kunt uitoefenen. 
 
Gebruik de modules voor het verbeteren van diverse onderwerpen. Als bijvoorbeeld storingen tijdens 
het delen van de medicijnen fouten veroorzaken dan gaat u aan de slag met: Hoe verminder in het 
aantal storingen tijdens de medicatiedeelronde?
Stel SMART doelen op (zie bijlage 2 SMART-doelen). Bedenk wat u wilt bereiken, bedenk welke veran-
deringen ingevoerd kunnen worden om dat te bereiken en bedenk hoe u de voortgang kunt meten. 
Het is handig om hiervoor een actieplan op te stellen.(zie bijlage 3 Actieplan opstellen).

Verbeteren in kleine stapjes 
Werk zoveel mogelijk in kleine stapjes naar verbeteringen. Voor het uitvoeren van de gekozen verbeter-
acties doorloopt u de PDSA-cyclus (ook wel PDCA): 

PLAN: maak een plan. 
DO: voer het uit. 
STUDY: bestudeer de resultaten. 
ACT: trek conclusies voor een volgende stap.

Doorloop telkens deze stappen en stuur bij waar nodig . Werk gericht aan meetbare resultaten per 
verbeteronderwerp. Om ook echt te leren van de verbeteracties legt u de stappen vast in een PDSA-
logboek. Het bespreken van de ervaringen en knelpunten maakt dat medewerkers van en met elkaar 
leren en telkens een stapje verder komen. (Zie bijlage 4 Continu verbeteren met de PDSA-cyclus).

Verhaal uit de praktijk
Marly Haazen, Zorgboog Pannenhoeve: “Mijn valkuil, en die van veel mensen denk ik, is dat ik heel groot 

denk. Maar ik heb geleerd dat kleine verbeteringen al heel veel opleveren. Zo hebben wij beautycases met 

cijferslot ingevoerd bij dementerende cliënten die met de medicatie rommelden. Voorheen bewaarden we 

de medicatie van deze cliënten op de zusterpost en moesten de medewerkers steeds heen en weer lopen. 

Dit was erg foutgevoelig. Nu kan de medicatie gewoon in de woning van de cliënt bewaard worden. Dit is 

prettiger voor de medewerkers en minder foutgevoelig. De code van het cijferslot is het kamernummer van 

de cliënt.”

Voortgang meten
Meet geregeld de voortgang en om vast te stellen in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald. Meetge-
gevens geven concreet zicht op de voortgang tijdens het project. Wordt uitgevoerd wat is gepland? Waar 
blijven we hangen? Welke acties hebben welk effect?
Meten kan op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld ook op een teamoverleg bespreken hoe het 
gaat, waar medewerkers tegenaan lopen en wat goed gaat. 
De geeltjesmeting is een goede meting om regelmatig te herhalen. Deze kunt u ook inzetten om een 
specifiek verbeteronderwerp te meten. Maar er zijn ook allerlei andere mogelijkheden om de voortgang 
te meten. Meer meet tips vind u per verbeteronderwerp in de andere modules.
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Stap 5: Behaalde resultaten vieren
Vier de behaalde resultaten en beloon de getoonde inzet. Dit is essentieel om medewerkers enthousiast 
en gemotiveerd te houden. Taart uitdelen tijdens een teamoverleg werkt bijvoorbeeld bijzonder goed. 
Laat de resultaten ook aan de rest van de organisatie zien. Neem dit ook mee in uw communicatieplan 
(zie stap 1).

Stap 6: Verspreiden van resultaten
Het behaalde succes is mogelijk ook voor andere teams of locaties interessant. Het zou zonde zijn 
als elk team afzonderlijk een eigen wiel gaat uitvinden. Laat uw collega’s zien en horen wat werkt en 
hoe zij jullie valkuilen kunnen voorkomen. Zo verspreid u de verandering. (zie bijlage 5 Verandering 
verspreiden.)

Stap 7: Vasthouden van de resultaten
Natuurlijk wilt u de doorgevoerde verbeteringen ook op lange termijn vasthouden (borgen). De prak-
tijk leert dat dit niet vanzelf gaat. Blijvende aandacht moet u organiseren. Dit doet u bijvoorbeeld door 
aandachtsfunctionarissen aan te stellen: in elk team is iemand verantwoordelijk om medicatieveiligheid 
onder de aandacht te houden. 
Leg de verbeteringen zoveel mogelijk vast in bestaande structuren, dit voorkomt dat ze wegzakken. 
Maak bijvoorbeeld een nieuw kopje in het zorg-leefplan/ondersteuningsplan of maak medicatiever-
strekking een vast onderdeel van het functioneringsgesprek en het MDO. 
 
Tot slot is regelmatig meten essentieel voor het vasthouden  van de resultaten. Zo zie je of de verbete-
ringen behouden zijn en of het juiste effect er nog is. Op basis van de meetgegevens kunt u zo nodig 
bijsturen.
Zoek naar een meetmethode en meetfrequentie die zoveel mogelijk informatie oplevert en zo min 
mogelijk tijd kost. De geeltjesmeting is hiervoor een goed middel. Let op: te vaak meten kan leiden tot 
‘geeltjesmoeheid’, dit vertekent de resultaten. Doseer je metingen dus goed in de tijd. Gebruik ook het 
bestaande meldingssysteem (MIC/FOBO) voor het signaleren van fouten en verbetermogelijkheden. 
Interne audits zijn ook een goed middel om te controleren of iedereen nog steeds volgens de nieuwste 
afspraken werkt.
In de Kennisbank van Zorg voor Beter is meer informatie te vinden over het vasthouden van verbete-
ringen. 

Tip:  
Vilans ontwikkelde op basis van de ervaringen met het Zorg voor Beter Plus project een toolkit over het 

vasthouden en verspreiden van verbeteringen. Deze is verkrijgbaar in de Vilans webwinkel.

http://www.kennisbankzorgvoorbeter.nl/interventie.aspx?id=883
http://www5.vilans.nl/smartsite.dws?ch=def&id=139505
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Bijlage 1: Projectorganisatie

Een sterk verbeterteam en heldere rollen van alle betrokkenen zijn cruciaal voor een geslaagd project en 
goede resultaten. De inzet van de juiste mensen op de juiste plek is een succesfactor voor het realiseren 
van de ambities. Om daadwerkelijk verandering te realiseren, is het zinvol om een verbeterteam samen 
te stellen. Dit verbeterteam wordt aangestuurd door een projectleider.

Projectleider 
De projectleider is het boegbeeld van het project. Als projectleider ben je de stimulator, coördinator en 
bewaker van de voortgang. Je ondersteunt het verbeterteam bij de formulering van verbeterdoelen, de 
verzameling, interpretatie en presentatie van gegevens en de oplossing van knelpunten bij de invoering 
van interventies. Je stuurt op resultaten en voert hierover gesprekken met je leidinggevende. 

Samenstelling verbeterteam
De projectleider voert het project uit samen met het verbe-
terteam. Dit team is altijd multidisciplinair. In het verbeter-
team zitten:
•  Een arts.
•  Een apotheker.
•  Uitvoerend medewerkers.
•  Management/leidinggevende.
•  Eventueel een kwaliteits-/beleidsmedewerker.
•  Waar mogelijk een cliënt of een vertegenwoordiger.

Het is van groot belang dat leden van het verbeterteam gefaciliteerd worden om hun werkzaamheden 
voor het team te kunnen doen. Denk aan het bijwonen van het verbeterteamoverleg, werkzaamheden 
die daaruit voortvloeien, het schrijven van plannen, enzovoorts. 

Zorg er in ieder geval voor dat er één of meerdere uitvoerend medewerkers en/of teamleiders in het 
team zitten. Zij hebben een tweeledige functie:
•  De verbetermogelijkheden vertalen naar de dagelijkse praktijk (toetsen op haalbaarheid).
•  Ambassadeurschap uitdragen voor de overige leden van de afdelingen (collega’s meekrijgen).

Medewerkers van de afdeling
Medewerkers in de organisatie leveren de zorg en zijn daarin een zeer belangrijke bouwsteen voor het 
project. Medewerkers hebben vaak met hun hart, hoofd en handen gekozen voor de zorg. Zij hebben 
een belangrijke rol bij het daadwerkelijk realiseren van de doelen van het verbeterproject en vormen de 
basis voor het bieden van kwalitatief goede zorg. 
Uit de voorgaande projecten is gebleken dat vooral de medewerkers weten waar de knelpunten zitten 
in de zorgverlening en dat zij goede ideeën hebben over hoe het beter kan. Als medewerkers enthou-
siast zijn over de concrete verbeteringen die zij kunnen realiseren is een belangrijke doelstelling voor 
het verbeterproject gerealiseerd: bewustzijn en deskundigheid stimuleren van medewerkers rond de 
verbetering van zeggenschap.
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Verhaal uit de praktijk
Wij werken met heel het verpleeghuis aan het verbeteren van medicatieveiligheid. Dat is veel werk voor 

één verbeterteam. Wij kiezen daarom voor een overstijgend verbeterteam en daarnaast heeft elke unit/

afdeling een eigen kernteam. De uitvoerend medewerkers zijn zo direct betrokken en elke afdeling stelt 

eigen verbeterdoelen op. Dit werkt bij ons veel beter dan van bovenaf opgelegde verbeterdoelen. Nu worden 

verbeteracties veel meer gedragen omdat ze aansluiten bij de knelpunten die medewerkers zelf ervaren.( 

verpleeghuis de Hartkamp)

Cliëntenparticipatie
Om de kwaliteit te kunnen verbeteren is het belangrijk om te weten hoe cliënten de huidige situatie 
ervaren, welke consequenties de huidige situatie heeft voor de kwaliteit van hun leven en welk belang 
de cliënt daaraan hecht. 

Gedurende het verbeterproject is het belangrijk om te toetsen of de ingevoerde verandering ook echt 
een verbetering is voor cliënten. Voorkom dat er óver de cliënt gesproken wordt. Zorg ervoor dat er juist 
in overleg mét cliënten besproken wordt hoe de zorg te verbeteren is. Breng bijvoorbeeld bij de analyse 
van de huidige situatie in beeld wat de visie van cliënten is op de stand van zaken. Waar is het mogelijk 
dat cliënten meebeslissen over beleid en waar kunnen cliënten participeren in de uitvoering? Gebruik 
die momenten goed.

Participatieniveaus
Er zijn vele verschillende manieren om cliëntparticipatie te ordenen, bijvoorbeeld naar gradaties van 
betrokkenheid. Onderstaand schema geeft hiervan een beknopt overzicht: 

Participatieniveau Doel 

Informatie ‘De cliënt weet mee’ 

Consultatie ‘De cliënt denkt en praat mee’ 

Advies ‘De cliënt adviseert’

Partnership ‘De cliënt beslist mee’ 

Regie bij de cliënt ‘De cliënt bepaalt de doelen en prioriteiten van een activiteit of organisatie’

Er is geen beter of slechter. Meer participatie is niet altijd beter, ook niet vanuit de cliënt gezien. De 
keuze voor een vorm (en mate) van participatie hangt af van vele factoren. Wel is het zinvol om je te 
realiseren dat er keuze is, zowel vooraf (bij het inrichten van het project) als gaandeweg het project. 

Een aantal voorbeelden ter illustratie: 
•  In huiskameroverleggen is meermalen gevraagd naar wensen en bevindingen van cliënten rondom 

het verbeterthema. 
•  In een woning is bij de start van een verbeterproject de familie bijeen geroepen. Aan hen zijn stel-

lingen voorgelegd en deze zijn besproken. Dit leverde bij de start van het project nuttige informatie 
en betrokken familie op.

•  In het verbeterteam van een organisatie zat een lid van de cliëntenraad. 
•  De cliëntenraad zat niet in het verbeterteam, maar werd wel doorlopend geïnformeerd en geconsul-

teerd over de voortgang van het project. 
•  Bewoners van een gehandicaptenzorgorganisatie zijn in het verbeterproject meermalen geïnter-

viewd, waarbij de interviewvorm telkens werd aangepast aan hun manier en niveau van communi-
ceren. 
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Eerste overleg verbeterteam
Een verbeterteam bestaat veelal uit mensen die in hun 
reguliere werkzaamheden niet op eenzelfde manier 
samenwerken. Zo is de verhouding tussen een verzor-
gende en een verpleeghuisarts op de werkvloer anders 
dan wanneer zij samen in het verbeterteam zitten. 
Neem daarom in het eerste overleg de tijd om met elkaar 
kennis te maken. Koppel deze kennismaking aan het 
onderwerp medicatieveiligheid met vragen als:
•  Waarom is het onderwerp ‘medicatieveiligheid’ voor 

jou belangrijk?
•  Wat zou je graag bereikt willen hebben over een jaar?
•  Wat kan je daar zelf aan bijdragen?

Tip 
Een goede manier om dit te doen is door iedereen voor zichzelf de antwoorden op de drie vragen op te laten 

schrijven en vervolgens hardop voor te lezen.

Met deze oefening vergroot je commitment van medewerkers en maak je direct inzichtelijk wat iemand voor 

het project kan betekenen. Misschien is iemand erg creatief en vindt deze persoon het leuk om een nieuws-

brief te maken. Een extra impuls geeft het wanneer ook een hogere manager (locatiemanager, directeur) dit 

doet. 

Belangrijke agendapunten voor het eerste overleg zijn:
1. Welkom.
2. Doel van het verbeterteam en het verbeterproject.
3. Kennismaking onderling.
4. Bespreken van de eerste analyse.
5. Brainstormen over de kick-off bijeenkomst. 
6. Betrokkenheid cliënten/vertegenwoordigers in het project. 
7. Planning komend verbeterjaar (zover mogelijk): wat moet er allemaal gebeuren? 
 a. Zowel naar de pilotgroepen/pilotafdelingen toe.
 b.  Maar ook met het verbeterteam: frequentie, locatie, aanwezigheid verschillende personen en duur 

van de overleggen.
8. Afspraken vastleggen.
9. Rondvraag en afsluiting.

Afspraken kunt u makkelijk en overzichtelijk vastleggen in tabellen
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Invulling Verbeterteam

Naam Functie Verantwoordelijkheid

(in het Verbeterteam)

e-mail Tel. en aanwezigheid

Overlegmomenten (zelf aan of in te vullen)

Overleg met Frequentie en duur Locatie Verantwoordelijk 

voor agenda

Notulen

Betrokkenheid cliënten

Hoe vormgeven? Voordelen (van deze methode) Nadelen (van deze methode)
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Bijlage 2: Smart doelen formuleren

Wanneer je je doelen vaag of vrijblijvend formuleert, bereik je niet wat je wilt. Daarom is het slim om 
doelen SMART te formuleren. De letters van SMART staan voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realis-
tisch en Tijdgebonden. Wanneer doelen aan deze vijf criteria voldoen, bereik je wat je wilt. Wel zo slim.

Specifiek
Specifiek houdt in dat je de gewenste situatie nauwkeurig omschrijft. Een doel waarin gesteld wordt dat de 

‘informatievoorziening aan cliënten over twee jaar beter moet zijn’, is niet specifiek genoeg. Het is onduide-

lijk om welke cliënten en welke informatie het gaat. Checklist:

   De doelgroep is duidelijk omschreven (wie).

  Het onderwerp is concreet omschreven (wat).

   De afdeling of organisatie waar het doel moet worden bereikt is vastgesteld (waar).

Meetbaar
Meetbaar betekent dat je kunt vaststellen in welke mate het doel bereikt is. Je kunt vrijwel ieder doel meet-

baar maken. Het is hierbij essentieel dat je een duidelijke norm en een zo objectief mogelijke meetmethode 

bedenkt die door de meeste betrokkenen worden geaccepteerd. Checklist:

	 Er is omschreven op welk aspect van het doel je gaat meten.

	 Vastgesteld is aan welke norm (grens) het doel moet voldoen.

	 De norm is aangegeven in percentages of aantallen.

	  Beleving en ervaring zijn weergegeven door een cijfer (bijv. 1 = weinig en 5 = veel). 

	 Het aantal betrokkenen (medewerkers of cliënten) is vastgesteld.

	 De meetmethode beschrijft stapsgewijs hoe en wanneer je meet.

Acceptabel
Acceptabel wil zeggen dat alle betrokkenen zich willen inspannen om het doel te bereiken. De meeste 

mensen willen zich verbinden met doelen waar ze het nut van inzien of waar ze persoonlijke doelen kunnen 

nastreven. Checklist:

	 Het doel is haalbaar in de organisatie. 

	 Het doel sluit aan bij de dagelijkse praktijk.

	 Het is een uitdagend doel waar de meeste betrokkenen het nut van inzien. 

  Er is draagvlak voor dit doel.

Realistisch
Realistisch wil zeggen dat het doel haalbaar moet zijn. Wanneer een doel te hoog is gegrepen, loop je het 

risico dat betrokkenen er op voorhand al niet aan beginnen. Checklist: 

	 Het doel is uitvoerbaar voor alle betrokkenen of de afdeling. 

  Het doel staat niet te ver af van de huidige situatie.

   Er is aangegeven wat dit doel concreet oplevert voor de organisatie, afdeling en/of betrokkenen.
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Tijdgebonden
Een doel is tijdgebonden als betrokkenen kunnen volgen in hoeverre het doel dichterbij komt. Goed gefor-

muleerde en gecommuniceerde doelen zijn in de tijd gefaseerd. In het actieplan leg je dus vast wanneer 

welke stap moet zijn bereikt. Ga regelmatig na of je op schema ligt en maak dit kenbaar aan de betrok-

kenen. Checklist:

  In het actieplan is vastgesteld wanneer welke stap moet zijn bereikt.

   Er is een moment (dag, week, maand) aangegeven waarop het doel gerealiseerd moet zijn.
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Bijlage 3: Actieplan opstellen

Om structureel verbeteringen door te voeren binnen je afdeling is het effectief om een actieplan op te 
stellen. In dit actieplan beschrijf je zo concreet mogelijk welke doelen je wilt bereiken, met welke acties 
je die doelen wilt behalen en hoe je bepaalt of je die doelen hebt behaald. 

Stap 1 - Bepaal welke doelen je wilt bereiken
1 Aan welke (kwaliteits)criteria moet zijn voldaan? Welk eindresultaat is gewenst?
2  Welke verbeterpunten kwamen uit de Analyse van het medicatieproces, Sterkte-Zwakte analyse, 

analyse van incidentmeldingen en de geeltjesmeting?
3  Welke doelen heb je (dus)? Formuleer de doelen SMART (zie ook bijlage 2 SMART doelen formu-

leren). Bijvoorbeeld: ‘Vanaf 1 januari wordt 100% van de toegediende medicatie afgetekend”.

Stap 2 - Bepaal met welke acties je deze doelen wilt bereiken
Omschrijf per doel welke acties je onderneemt om deze te bereiken. Beschrijf de acties aan de hand van 
de volgende aspecten:
•  Welke acties voer je uit? (bijvoorbeeld: bewonersvergadering organiseren)
•  Wanneer worden deze acties uitgevoerd? (bijvoorbeeld: voor 1 december)
•  Wie voert deze acties uit? (bijvoorbeeld: Actie 1: Marieke, Actie 2: Daan)
•  Hoe worden deze acties uitgevoerd? 

Gebruik voor elk doel het volgende format:

Doelstelling (SMART)

Acties Datum realisatie Wie voert uit? Hoe uitvoeren? Hoe meten?

1

2

3

4

Stap 3 - Bepaal hoe je weet of de doelen zijn behaald
Een SMART-geformuleerd doel is meetbaar door een duidelijke norm en een zo objectief mogelijke 
meetmethode die door de meeste betrokkenen worden geaccepteerd. Noteer de norm en meetmethode 
in de laatste kolom van het format.
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Bijlage 4: Continu verbeteren met de PDSA-cyclus 

Wanneer je op je werk verbeteringen gaat doorvoeren is het van groot belang om deze veranderingen te 
testen. Een verbetermodel dat je hiervoor kunt gebruiken is de PDSA-cyclus die de veranderingen test in 
korte, snel opeenvolgende verbeterrondes. Dit geeft ruimte om het idee op maat te maken voor je eigen 
werksituatie. 

De PDSA-cyclus (ook wel ‘Deming cirkel’) is een model voor de verbetering van kwaliteit. De cyclus 
bestaat uit de vier herhalende stappen Plan, Do, Study en Act. 

•  PDSA = niet praten, maar doen.

•  Met PDSA’s test je verbeterideeën uit in de eigen praktijk.

•  In een verbeterproject heeft iedereen altijd één PDSA in 

uitvoering. 

•  Wat goed werkt, wordt geborgd en verspreid: het wordt vast-

gelegd in de werkprocessen en verspreid naar alle medewer-

kers. 

•  Wat niet goed werkt, gaat in de prullenbak. Test opnieuw met 

een nieuwe PDSA, net zolang tot het resultaat goed is.

Drie kernvragen
Een verbeterproject start met drie kernvragen:
•  Wat wil je bereiken? 
 Met deze vraag formuleer je het doel volgens de vijf SMART-criteria.
•  Hoe weet je dat een verandering een verbetering is? 
  Aan het begin van een verbeterproject voer je een nulmeting uit om vast te stellen wat het huidige 

niveau van functioneren en presteren is. Vervolgens stel je een meetstrategie op om te bepalen of de 
verandering ook daadwerkelijk een verbetering is. 

•  Welke veranderingen kun je invoeren die tot een verbetering leiden?
  Met deze vraag zoek je naar effectieve ideeën en interventies waarmee je het doel kunt bereiken. 

Deze ideeën vertaal je in concrete veranderacties. 

Na de formulering van SMART-geformuleerde doelen en de vaststelling van een meetstrategie test je de 
verbeterideeën in de praktijk in korte, snelle rondes volgens de PDSA-cyclus. Je maakt een plan (plan), 
voert het uit (do), bestudeert de resultaten (study) en trekt conclusies voor de volgende stap (act). 

Gebruik de volgende checklist om de PDSA-cyclus uit te voeren.
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Checklist PDSA-cyclus 

Plan (plannen van de uit te voeren verandering: wie doet wat en wanneer)

   Bepaal welke verbeteractie je gaat uitproberen.
   Stel vast of de actie bijdraagt aan het doel.
   Noteer hoe je dit gaat uitvoeren (wie, wanneer, waar, welke cliënten, waarmee).
   Bepaal wat en hoe je gaat meten.
   Bepaal aandachtspunten bij de uitvoering.

Do (op kleine schaal uittesten van de verandering en blijven meten)

   Voer het plan uit.
   Leg de uitgevoerde acties vast.
   Verzamel gegevens.

Study (evalueren of de verandering ook écht een verbetering is)

   Bepaal wat de resultaten zijn.
   Stel vast wat goed ging.
   Stel vast wat niet goed ging.
   Ga na wat je daarvan kunt leren.

Act (uitbreiden of bijstellen van de verandering)

   Bepaal of deze actie heeft geleid tot verbetering.
   Stel vast of je de verandering wilt handhaven en opnemen in het dagelijks handelen van alle 

medewerkers.
   Ga na of het nodig is om langer door te gaan om voldoende metingen te hebben.
   Ga na of je aanpassingen kunt doen als het effect van de verandering iets tegenvalt.
   Bepaal of er nadelen zijn aan de nieuwe werkwijze en zo ja, hoe je deze teniet kunt doen.

Vaak (zeker in begin van het verbeterproject) zal de conclusie zijn dat het plan verder moet worden 
getest. Je moet het bijvoorbeeld uitbreiden naar andere medewerkers, andere cliënten of andere tijd-
stippen.

Een PDSA is niet moeilijk en zelfs leuk om uit te voeren. Houd de test wel écht klein en kortdurend, anders 

wordt het al snel een te omvangrijk plan dat je steeds voor je uitschuift omdat er nooit tijd is om ermee te 

beginnen. 

PDSA-resultaten vastleggen én bespreken
Om te leren van de verbeteracties is het cruciaal dat het (verbeter)team de bovenstaande checklist 
nauwkeurig langsloopt en beschrijft. Gebruik daarbij het voorbeeldformulier dat je hierna vindt. 
Wanneer je de ingevulde formulieren verzamelt vormen ze samen een verbeterlogboek.
Naast het vastleggen van de PDSA’s is het bespreken ervan minstens zo belangrijk. In een PDSA-overleg 
je je ervaringen delen en deze met elkaar bespreken. Zo leer je van en met elkaar. 
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PDSA-formulier
De PDSA bestaat uit vier stappen:
• Plan staat voor het plannen van de uit te voeren verandering (wie doet wat en wanneer).
• Do staat voor het op kleine schaal uittesten van de verandering en blijven meten.
• Study staat voor het evalueren of de verandering ook werkelijk een verbetering is.
• Act staat voor het uitbreiden, dan wel bijstellen van de verandering.

De eerste fase, Plan, heb je beschreven in het Actieplan (zie bijlage 3 Actieplan opstellen). Voor de 
overige fasen kun je dit formulier gebruiken:

DO 

Beschrijf hoe de uitvoering in de praktijk verloopt.

STUDY 

Beschrijf de resultaten van de uitvoering in de praktijk en in hoeverre deze overeenkomen met jouw 

voorspellingen.

ACT 

Beschrijf welke veranderingen je in de uitvoering van het idee wilt aanbrengen op grond van wat je hebt geleerd.
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Bijlage 5: Verandering verspreiden

Je hebt samen met het team succesvol een verandering doorgevoerd. Het behaalde succes is mogelijk 
ook voor andere teams of locaties interessant. Het zou zonde zijn als elk team afzonderlijk een eigen 
wiel gaat uitvinden. Laat je collega’s zien en horen wat werkt en hoe zij jullie valkuilen kunnen voor-
komen. Zo verspreid je de verandering. 

De mate waarin een verandering zich verspreidt, hangt volgens Carl Rogers (1902-1987, Amerikaanse 
psycholoog en psychotherapeut, grondlegger van de humanistische psychologie) af van zeven factoren. 
Deze factoren zijn van belang om de gewenste verandering te verkennen en verhelderen. In de volgende 
tabel zijn deze factoren opgenomen. Naast de factoren zie je vragen die verband houden met die factor 
en de acties die je kunt nemen om die factor te versterken.

Maak als project/teamleider met deze tabel een duidelijke omschrijving van wat er verspreid moet 
worden. 

Factoren Vragen Manieren om factor te versterken (indien 

nodig)

Geloofwaardigheid • Zijn resultaten vastgelegd?

• Hoe ziet het bewijs eruit?

•  Zijn de resultaten duidelijk te associëren 

met de verandering?

•  Wordt de verandering ondersteund door 

belangrijke personen in de organisatie?

•  Is de verandering getest?

b  Verzamel nog extra bewijs.

b  Leg resultaten helder en bondig vast 

zodat deze snel met stakeholders 

gedeeld kunnen worden.

b  Test de verandering.

Zichtbaarheid • Hoe zichtbaar zijn de resultaten? b  Laat aan belanghebbenden de resultaten 

te zien.

b  Vind manieren om resultaten door 

observatie en ervaring beter te 

communiceren.

Relevantie •  Doet de verandering een beroep op een 

ervaren probleem, of heeft het prioriteit 

vanuit het beleid?

b  Formuleer duidelijk welke behoeften 

aangepakt worden.

b  Vind manieren om de relevantie beter 

naar beleidsmakers te communiceren.

Relatief voordeel •  Heeft de verandering een relatief 

voordeel ten opzichte van de huidige 

praktijk?

•  Is het kosteneffectief?

b  Stel het voordeel vast en communiceer 

daarover.

b  Bedenk wat de kosten en de opbrengsten 

zijn.

Eenvoud •  Welke huidige werkwijzen en ideeën zijn 

van belang bij de verandering?

•  Bestaat de mogelijkheid dat de 

verandering een conflict kan 

veroorzaken?

•  Zijn er extra middelen nodig om de 

verandering te introduceren?

b  Versimpel de verandering, waarbij je de 

belangrijkste elementen laat staan.

b  Anticipeer en minimaliseer een conflict.

b  Verzeker dat middelen beschikbaar zijn.
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Passendheid •  Sluit de verandering aan op de huidige 

normen, waarden en diensten van 

degenen die de verandering ondergaan?

•  Zijn er aanpassingen in faciliteiten nodig 

om de verandering mogelijk te maken?

b  Verpak de verandering zodat het beter 

past met behoud van de belangrijkste 

elementen.

b  Maak aanpassingen voor degenen die de 

verandering ondergaan, met behoud van 

de belangrijkste elementen.

Testbaarheid •  Kunnen de toekomstige gebruikers de 

verandering in fasen testen zonder dat ze 

het volledig moeten overnemen?

b  Breid de verandering stap voor stap uit.

Diffusion of innovation: kenmerken van toekomstige gebruikers
Bij het overnemen van veranderingen onderscheidt Rogers vijf verschillende persoonstypen:
•  Vernieuwers (innovators): dit zijn de mensen die bij veranderingen en nieuwe innovaties vooropstaan. 

Ze zijn op zoek naar het nieuwste van het nieuwste en zijn bereid om risico’s te nemen.
•  Snelle overnemers (early adopters): dit zijn mensen die ook op zoek zijn naar nieuwe dingen. Deze groep 

heeft de grootste invloed op het overnemen van de innovatie door de andere drie categorieën. 
•  Vroege meerderheid (early majority): deze mensen kijken eerst een beetje de kat uit de boom. Bevalt de 

verandering en levert het resultaat op?
•  Late meerderheid (late majority): deze mensen gaan pas over op de verandering als zij er zeker van zijn 

dat de kinderziektes eruit zijn. Ze bekijken de innovatie kritisch en zijn aanvankelijk sceptisch. 
•  Laatbloeiers (laggards): dit zijn mensen die bij een bepaald product of bepaalde verandering altijd 

wat achterlopen. Wellicht gaan ze over tot het kopen van het product als er bijvoorbeeld een mooie 
aanbieding is. 
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Hoe verbeter ik het eigen beheer  

van medicatie? 

Uit de metingen en analyses (start module) is naar voren gekomen dat binnen uw organisatie medica-
tiefouten o.a. veroorzaakt worden door onduidelijkheid over eigen beheer van cliënten. Cliënten hebben 
medicatie in eigen beheer terwijl ze hier eigenlijk niet toe in staat zijn of medicatiebeheer wordt overge-
nomen terwijl dit niet nodig is. 

Waarom het eigen beheer van medicatie verbeteren?
Tijdig overnemen van onderdelen van de zorg rond medicatie is van groot belang. Therapieontrouwe 
cliënten hebben twee keer zo hoge kans op een ziekenhuis opname gerelateerd aan het gebruik van 
medicijnen. Dit blijkt uit het HARM-onderzoek. 

Tegelijk is het belangrijk om geen handelingen over te nemen als de cliënt die nog zelf kan uitvoeren. Dit 
heeft vooral tot doel de zelfredzaamheid te stimuleren en de autonomie van de cliënt zoveel mogelijk te 
respecteren. Dit geldt ook voor onderdelen van het 
beheren en gebruiken van medicatie.
Hoe bepaal je wat een cliënt zelf kan en waar hulp 
nodig is? Om deze afweging steeds goed te maken is 
het belangrijk om duidelijk afspraken te maken over 
taken en verantwoordelijkheden. 
Een goede inschatting van wat een cliënt nog zelf 
kan en heldere afspraken over beheer en gebruik 
van medicatie zorgen voor minder fouten en meer 
medicatieveiligheid. Dit laatste is voor de Inspectie 
voor de gezondheidszorg (IGZ) een belangrijk 
aandachtspunt. 
Uit het rapport van de IGZ uit 2010 blijkt dat de 
medicatieveiligheid in de langdurende zorg en de 
zorg thuis onvoldoende is. Uit het bijbehorende 
onderzoek bleek onder andere dat ruim 20% van de 
thuiszorgorganisaties niet wist hoe zelfstandig de 
cliënt was t.a.v. het medicatiegebruik en beheer.
De inspectie ziet dit als een risicoaspect voor de 
medicatieveiligheid.

Verhaal uit de praktijk
Verpleeghuis de Hartkamp, Raalte; “Op onze revalidatieafdeling namen we vroeger standaard de volledige 

medicatiezorg over. Pas richting ontslag dachten we na over eigen beheer door de cliënt. Dan hadden we 

vaak nog maar een week om daar naar toe te werken. Nu voeren we meteen bij opname een gesprek met de 

cliënt over het beheer van de medicatie. We vragen hoe de cliënt gewend was met medicatiebeheer om te 
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http://www.harm-onderzoek.nl/
http://www.igz.nl/zoeken/document.aspx?doc=Medicatieveiligheid_voor_kwetsbare_groepen&URL=
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gaan: Deed u dat zelf, of kreeg u hulp? En wat de cliënt in de toekomst graag wil. Als de cliënt thuis graag 

zelf de medicatie wil beheren dan gaan we dit weer aanleren. We hebben nu veel meer tijd om toe te werken 

naar zelfstandigheid op dit gebied.” 

Aan de slag
In 5 stappen het eigen beheer van medicatie voor cliënten verbeteren.

Tip
Ga bij het verbeteren uit van de bestaande situatie en sluit zoveel mogelijk aan bij wat er al is. Gebruik 

bijvoorbeeld vaste cliëntbesprekingen om de mate van eigen beheer te bespreken en evalueren.

Stap 1 Huidige situatie in kaart
Zorg eerst dat u een helder beeld heeft van de huidige situatie rond het beheer en gebruik van medi-
catie. Verzamel zo nodig nog aanvullende informatie op de verzamelde gegevens uit start module. 
Denk hierbij aan:
•  Betrokkenen: Wie zijn er allemaal betrokken bij het beheer en gebruik van medicatie van cliënten? 

Wat is hun huidige rol in dit proces? Hoe is het gesteld met de deskundigheid van de betrokkenen?
•  Bestaande procedures: Hoe is het proces rond medicatiebeheer nu geregeld? Is de werkwijze op alle 

afdelingen gelijk? Wat zijn afspraken met artsen en apotheker?

Tip 
Start op een afdeling met een pilot om een procedure te ontwikkelen en verspreid deze later door de rest 

van de organisatie. Houd er wel vanaf het begin rekening mee dat ook de rest van de organisatie met de 

procedure moet gaan werken.

Stap 2 Vaststellen van een classificatiesysteem 
Het is belangrijk dat de mate van zelfstandigheid gestructureerd en eenduidig wordt bepaald. In veel 
organisaties ontbreekt een dergelijk classificatiesysteem. Gebruik hiervoor een vragenlijst of checklist en 
vul deze samen met de cliënt in. In vragenlijst komen o.a. de volgende zaken aan de orde: 
•  Weet de cliënt (globaal) wat hij/zij slikt, hoeveel en waarvoor?
•  Kan de cliënt inschatten wat de gevolgen zijn als hij/zij de medicatie niet inneemt?
•  Weet de cliënt bij wie hij/zij moet zijn als er iets niet klopt?
•  Praktische zaken: bijv. kan de cliënt klokkijken en de verpakkingen openen?
Zie bijlage 1 voor een voorbeeld van een dergelijke vragenlijst.

De resultaten van de vragenlijst bepalen in hoeverre de cliënt in staat is zijn/haar medicatie zelfstandig 
te beheren. Als er een classificatiesysteem is moeten er heldere afspraken komen over het gebruik. Om 
hier in uw organisatie eenduidig mee om te gaan, is het raadzaam een indeling in categorieën te maken 
Hierbij een voorbeeld uit Woonzorgcentrum Bethanië, Ede:
Categorie 0:  Bewoner die zelfstandig medicijnen bestelt en beheert.
Categorie 1:  Bewoner die de medicijnen zelf beheert.
Categorie 2:   Bewoner voor wie de medicijnen worden uitgezet in de weekdoos, maar verder regelt de 

bewoner het zelf.
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Categorie 3:  Bewoner waarbij de medicijnen uit de weekdoos worden klaargezet.
Categorie 4:  Bewoner waarbij de medicijnen worden gegeven.
Categorie 5: Bewoner bij wie de medicijnen worden gegeven, medicijndoos staat achter slot.

Verhaal uit de praktijk 
Coördinator zorg Woonzorg Dienstencentrum Bethanië in Ede:

“Aan de hand van de checklist bespreken we met de cliënt en zijn of haar familie of het verstandiger is 

dat de verzorgenden de medicatie overnemen of dat de cliënt het nog best even zelf kan. De EVV-er heeft 

hierin ook een grote rol. Voorheen maakte alleen de EVV-er de inschatting van de mate van zelfstandigheid. 

Bijvoorbeeld op basis van rondslingerende pillen, maar echt hard bewijs was er nooit. Nu is dat er wel met 

de checklist. Tenminste het is een handig hulpmiddel dat signalen geeft dat de cliënten hun medicatie op 

een veilige manier binnen krijgen. Het is geen garantie voor veilige inname. Het is trouwens niet zo dat we 

bij negatieve score op de checklist de regie meteen uit handen nemen. Er is altijd een controle in de vorm 

van overleg met de betrokkenen”. 

(Bron: boekje Slik geen medicatiefouten)

Stap 3 Bepalen van verantwoordelijkheden
Spreek af wie de vragenlijst afneemt. Sommige organisaties zien dit als taak van de EVV-er, anderen 
kiezen voor een vaste medewerker of aandachtsfunctionaris. 

Tip
Maak een beperkt aantal medewerkers verantwoordelijk voor het afnemen van de vragenlijst. Dit is effici-

enter, er hoeven minder medewerkers geïnstrueerd te worden en door het regelmatig afnemen van de lijst 

gaat het invullen sneller.

De verantwoordelijke medewerkers moeten voldoende kennis en vaardigheden hebben van:
•  de nieuwe procedure;
•  het gekozen classificatiesysteem voor beoordeling eigen beheer medicatie;
•  de achtergronden van nieuwe procedure zodat zij cliënten, mantelzorgers en (wettelijk) vertegen-

woordigers goed kunnen voorlichten;
•  de cliënten die zij beoordelen.

Voldoende kennis draagt niet alleen bij aan een vlotte acceptatie door alle betrokkenen, maar waarborgt 
ook een goede kwaliteit van de beoordelingen eigen beheer medicatie. In de meeste organisaties zal in 
meer of mindere mate nascholing gegeven moeten worden. Hoeveel en in welke vorm hangt sterk af
van de procedure en het gekozen classificatiesysteem.

Rol van de cliënt 
Het doel van de procedure is het bevorderen van de zelfredzaamheid en autonomie van de cliënt. Het is 
dus essentieel om de cliënt te betrekken bij het bepalen van de mate van eigen beheer. Vul de vragen-
lijst samen met de cliënt (vertegenwoordiger) in en maak op basis hiervan afspraken voor de komende 
tijd. Vaak kan de cliënt zelf prima aangeven wat wel/niet goed gaat en ideeën aandragen die hem/haar 
kunnen helpen. Als de cliënt denkt dat hij iets wel kan en de zorgverlener twijfelt, spreek dan een proef-

http://www5.vilans.nl/smartsite.dws?id=134359
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periode af. Spreek duidelijk of hoe lang de proef duurt en 
hoe gemeten wordt dat de cliënt dit onderdeel zelf kan of 
niet.
Wat als de verantwoordelijke professionals vinden dat 
eigen beheer niet meer verantwoord is, maar de cliënt wil 
het beheer niet overdragen? Laat dan als organisatie de 
cliënt een verklaring ondertekenen waarin deze de verant-
woordelijkheid voor het zelf beheren van de medicatie en 
eventuele gevolgen op zich neemt.

Arts en apotheker
Het is belangrijk dat ook de arts en apotheker op de hoogte 
zijn van de gemaakte afspraken en de mate van eigen 
beheer van de cliënt. Maak een persoon in de organisatie 
verantwoordelijk voor deze communicatie, dit voorkomt 
dat iedere medewerker apart gaat bellen.

Tip
Betrek de apotheker vanaf het begin bij het opzetten van een nieuwe procedure rond eigen beheer. 

Overleg wat zijn/haar bijdrage kan zijn in het proces. Bijvoorbeeld vastleggen van de afspraken en classifi-

catie van de mate van eigen beheer op het medicatie overzicht.

Stap 4 Vaststellen wanneer het classificatiesysteem ingezet wordt 
Spreek met elkaar af wanneer de vragenlijst of checklist wordt afgenomen. Sluit hierbij zoveel mogelijk 
aan bij bestaande systemen, bijvoorbeeld vastgestelde cliëntbesprekingen.
Neem de vragenlijst in ieder geval af op de volgende momenten:
•  Als de cliënt in zorg komt.
•  Minimaal 1x per jaar ter evaluatie, bijvoorbeeld tijdens een zorgplan bespreking 
•  Bij wijziging van de situatie van de cliënt, bijvoorbeeld bij thuiskomst na ziekenhuisopname.
•  Bij aanwijzingen dat de cliënt minder zelfstandig wordt ten opzichte van beheer en gebruik van medi-

cijnen. 

Let op de volgende zaken en check deze regelmatig. Ze kunnen een aanwijzing zijn dat de cliënt niet 
meer of minder goed in staat is de medicatie te gebruiken en beheren:
•  Leeftijd: Ouder worden leidt tot een achteruitgang van zelfmanagementvaardigheden. 
•  Cognitie: Beperkingen in het cognitief functioneren zijn een belangrijke bedreiging voor de zelfred-

zaamheid. 
•  Functionele beperkingen: Bijvoorbeeld slecht zicht, reuma of een spierziekte. 
•  Delier: Verwardheid ten gevolge van een delier zorgt dat een cliënt (tijdelijk) niet in staat is om zijn 

medicatie zelf te beheren. 
•  Polyfarmacie: Meer dan 5 geneesmiddelen chronisch gebruiken, maakt de kans op fouten groter.
•  Bloedsuiker: Sterke wisselingen in de bloedsuikerspiegel kunnen wijzen op verkeerd gebruik van de 

medicatie.
•  Incidenten: Als er meerdere MIC-meldingen zijn betreffende medicatie of zorgverleners vinden regel-

matig geneesmiddelen die niet ingenomen blijken te zijn.
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•  Verandering van woonsituatie: Een verandering of tijdelijke opname is erg ingrijpend en kan invloed 
hebben op de mate van zelfstandigheid.

Stap 5 Registratie
Spreek af waar en hoe de gemaakte afspraken worden vastgelegd. In ieder geval moet dit vermeld 
worden in het zorgdossier. Bij Florence Thuiszorg uit Den Haag staat bijvoorbeeld onderstaand lijstje 
bovenaan het afsprakenformulier rond medicatie:
Opbergplaats medicijnen:
Medicijnen worden besteld door:
Medicijnen worden uitgezet door: thuiszorg/mantelzorg:
Medicijnen worden aangereikt/toegediend/doet de cliënt zelf: 
Medicijnen worden aangereikt/toegediend door thuiszorg/mantelzorg:

Leg (gedeeltelijke) overname van het beheer en gebruik vast in een overeenkomst (machtigingsformu-
lier) tussen zorgorganisatie en cliënt(vertegenwoordiger). Bijlage 2 is hier een voorbeeld van. Andere 
voorbeelden kunt u bestellen via ActiZ (www.actiz.nl) of downloaden via de KNMP-site (www.knmp.nl): 
Klik daarvoor achtereenvolgens op: vakinhoud, ketenzorg, verzorgingshuizen en FZ verzorgingshuizen.

Hulpmiddelen om zelfstandig te blijven 
Er zijn tegenwoordig veel hulpmiddelen beschikbaar die de cliënt helpen zo lang mogelijk zelfstandig 
medicatie te gebruiken. Denk hierbij aan hulpmiddelen om flesjes te openen of pillen uit de verpakking 
te drukken. Of timers die aangeven wanneer het tijd is om de medicatie te slikken.
Op www.vindeenhulpmiddel.nl vindt u meer van dergelijke hulpmiddelen.
Ook kunt u met de arts of apotheker contact opnemen voor mogelijke oplossingen. Het omzetten van 
een toedieningsvorm of tijdstip van toediening kan ook bijdragen aan meer zelfstandigheid. 

Verbeteren in kleine stapjes
Een nieuwe procedure ontwikkelen en invoeren is een lastig proces. Doe dit daarom zoveel mogelijk 
stapsgewijs en gebruik kleine PDSA’s. (Zie bijlage 4 Continu verbeteren met de PDSA-cyclus).

Een voorbeeld:
PLAN:

De aandachtsfunctionaris medicatieveiligheid is verantwoordelijk voor het vaststellen van de mate van 
eigen beheer. Zo weten we zeker dat het altijd op dezelfde manier gebeurd. 
DO

De aandachtsfunctionaris gaat de komende twee weken bij alle cliënten van de afdeling de vragenlijst 
afnemen. 
STUDY

Na twee weken evalueren we hoe dit gegaan is. De aandachtsfunctionaris geeft aan dat het voor haar 
lastig is om dit voor iedereen te doen. Zij kent niet alle cliënten goed genoeg om te beoordelen hoe 
zelfstandig ze zijn.
ACT

In het vervolg gaan de EVV-ers de vragenlijst afnemen bij hun cliënten. Zij kennen de cliënten goed en 
kunnen een betere inschatting maken wat de cliënt zelf kan. De EVV-ers krijgen allemaal een training in 
het afnemen van de lijst, zodat iedereen hier op dezelfde manier mee om gaat.

http://www.actiz.nl
http://www.knmp.nl
http://www.vindeenhulpmiddel.nl
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Steun van het management
De procedure rond het vaststellen van het eigen beheer zal uiteindelijk in de hele organisatie geïmple-
menteerd moeten worden. Draagvlak en steun van het management is daarom essentieel.
Het stimuleren en controleren op de uitvoering van deze nieuwe werkwijze is een taak van het manage-
ment. Daarnaast zal het management de nieuwe procedure moeten faciliteren. Bijvoorbeeld door geld 
beschikbaar te stellen voor eventuele extra personele inzet voor het afnemen van de vragenlijst. 
Betrek het management vanaf het begin bij de plannen en informeer hen regelmatig over het verloop 
van het verbetertraject.

Tip
Het Instituut voor Verantwoorde Medicijngebruik (IVM) heeft een hulpmiddel ontwikkeld voor het vast-

stellen van de mate van eigen beheer, namelijk de BEM (Beoordeling Eigen beheer van Medicatie).

De BEM beschrijft in 6 stappen hoe een verzorgende kan komen tot afspraken over het beheer van de medi-

catie. Daarnaast ondersteunt IVM organisaties bij de invoering van dit instrument.

Ongeveer 300 verzorgingshuizen passen deze methodiek al toe. Ook is een BEM beschikbaar voor de Thuis-

zorg. Kijk voor meer informatie op de site van IVM.

http://www.medicijngebruik.nl/projecten/beoordeling-eigen-beheer-van-medicatie-bem.html
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Bijlage 1:  Scorelijst indeling medicatiecategorie 
(gebaseerd op de vragenlijst van Woonzorgcentrum Bethanië)

Naam: Appartement:

Geboortedatum:

Datum:

JA/ NEE TOELICHTING

1.  De bewoner weet globaal waar zijn/haar medicijnen 

voor dienen. 

 (verplicht ja)

                              

2.  De bewoner weet hoe hij/zij de medicijnen moet 

innemen. (verplicht ja)

                              

3.  De bewoner weet het aantal medicijnen dat hij/zij per 

deelmoment inneemt. 

 (verplicht ja)

                              

4. De bewoner kent de tijdstippen van innemen.

 (verplicht ja)

                              

5. De bewoner kan klokkijken, tijd benoemen en lezen.

 (verplicht ja)

                              

De bewoner kent de belangrijkste bijwerkingen van de 

medicijnen.

                              

De bewoner is op de hoogte van de gevolgen van het niet 

innemen van medicijnen.

                              

De bewoner weet wat hij/zij moet doen als hij/zij 

vergeten is de medicijnen in te nemen.

                              

Scoringsvoorschrift: Totaalscore:

De eerste 5 vragen verplicht met ‘ja’ .

Overige vragen zijn niet verplicht om met ‘ja’ in te vullen.

Bij 5 of minder ‘ja’-scores, zorgplan opstellen voor de 

duur van een week waarin vermeld wordt:

1.  De bewoner belt de verzorging als hij/zij de 

medicijnen inneemt of gaat innemen.

2.  De bewoner wordt een half uur na klaarzetten 

gecontroleerd op inname.
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Bijlage 2:  Voorbeeld verklaring 
(gebaseerd op de verklaring van Sjaloom zorg)

Bij deze verklaar ik dat ik geen medicatie gebruik:

0

Bij deze verklaar ik dat ik verantwoordelijk ben voor de medicatie op hieronder aangekruiste onderdelen:

0 het gehele medicatie proces

Of per onderdeel;

0 bestellen van medicatie

0 opslaan van medicatie voorraad

0 opslaan van medicatie in gebruik (weekdoos/baxter, insuline pen…)

0 uitzetten van medicatie

0 controleren van medicatie

0 nemen van medicatie op juist tijdstip

0 innemen van medicatie 

0 meenemen van medicatie buiten huis (werk/familie…)

innemen van medicatie buiten huis (werk/familie..)

0 overleg over medicatie met apotheker en arts

Eventuele toelichting:

Bij deze verklaart .................. dat ze verantwoordelijk is voor de medicatie op hieronder aangekruiste 

onderdelen: 

0 het gehele medicatie proces

Of per onderdeel;

0 bestellen van medicatie

0 opslaan van medicatie voorraad

0 opslaan van medicatie in gebruik (weekdoos/baxter, insuline pen…)
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0 uitzetten van medicatie

0 controleren van medicatie

0 geven van medicatie op juist tijdstip

0 in laten nemen van medicatie 

0 meegeven van medicatie buiten huis (werk/familie…)

0 in laten nemen van medicatie buiten huis (werk/familie..)

0 overleg over medicatie met apotheker en arts

Eventuele toelichting:

Structureel gebruik van medicatie buitenhuis;

0 als werk, dagbesteding neem ik de verantwoording van inname medicatie

0 als familie neem ik de verantwoordelijkheid voor de medicatie die is meegegeven. Dat medicatie 

gegeven wordt op de deelmomenten naar mij aangegeven.

Eventuele toelichting:

Ondertekend;

Datum: cliënt: locatiemanager:

In dien van toepassing:

Dagbesteding/werk: familie:
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Hoe verbeter ik het registreren  

en aftekenen van medicatie?

Uit de metingen en analyses (start module) komt naar voren dat binnen uw organisatie medicatie-
fouten onder andere veroorzaakt worden door het niet altijd aftekenen van medicijnen. Hierdoor is niet 
inzichtelijk of een cliënt de medicijnen wel of niet heeft gehad. Met kleine interventies zijn op dit gebied 
grote resultaten te bereiken.

Waarom het aftekenen verbeteren? 
In het beoordelingskader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) staat dat binnen zorgorga-
nisaties duidelijk moet zijn of een geneesmiddel verstrekt/toegediend is. Aftekenen van medicatie is 
noodzakelijk om deze duidelijkheid te creëren. 
Goed aftekenen is belangrijk zodat achteraf nagegaan kan worden of de cliënt medicatie wel of niet 
heeft gehad of aangereikt heeft gekregen. Daarnaast is het een goede manier om het aantal medica-
tiefouten te verminderen. Vaak kunnen organisaties in de langdurende zorg betere afspraken met de 
apotheker maken over de toedienlijst. Een voor de zorgorganisatie passende medicatie toedienlijst helpt 
de medewerkers bij het verbeteren van het aftekenen. 

Uit het inspectierapport van 2010 bleek dat de medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de 
langdurende zorg en zorg thuis onvoldoende is. Verbeterpunten zijn onder andere dat de apotheker een 
actueel en compleet medicatieoverzicht voor de cliënt beschikbaar stelt, het toedienen van de medicatie 
en het aftekenen op een medicatiedeellijst. (IGZ, september 2010) Ook vanuit de Richtlijn Overdracht 
van Medicatiegegevens in de keten moet een actueel medicatieoverzicht beschikbaar zijn. 
Overzichten ontbreken nu nog regelmatig. Als ze er wel zijn, zijn ze er in vele verschillende lay-outs 
waardoor het fouten in de hand werkt. Bovendien 
wordt nog vaak afgetekend per deelmoment in 
plaats van per medicament. Dat is niet wenselijk. 

Uit de Businesscase Medicatieveiligheid (Vilans 
en IVM 2009) blijkt dat het een medewerker 
gemiddeld 10,2 minuten kost om aftekenfout te 
herstellen. Het verbeteren van het aftekenen levert 
tijdswinst op. 

Aan de slag
Uit de analyse blijkt dat er niet altijd goed afgete-
kend wordt. Voordat verbeteracties ingezet kunnen 
worden is het zaak om eerst in te zoemen op dit 
specifieke onderdeel in het medicatieproces. Wat 
is de situatie precies binnen uw locatie/regio? 
U begint met een 0-meting. Dit houdt in dat u 
daadwerkelijk gaat kijken in hoeveel procent van de 
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http://www5.vilans.nl/smartsite.dws?id=134435
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gevallen niet is afgetekend. U zet het aantal medicamenten af tegen het aantal parafen. Dit kan alleen 
door daadwerkelijk in een goede steekproef van alle zorgdossiers te gaan kijken. Bij niet afgetekende 
medicatie onderzoekt u trends en redenen. Gebeurt het niet aftekenen voornamelijk op bepaalde 
tijdstippen, door bepaalde personen of worden bijvoorbeeld medicinale zalven niet afgetekend doordat 
deze tijdens de persoonlijke verzorging worden aangebracht? Deze informatie geeft richting bij het 
zoeken naar een oplossing. Vergelijk dit ook met het aantal incidentmeldingen (MIC/FONA). Hierdoor 
krijgt u een indicatie van het meldklimaat binnen de locatie. Na een verbeteractie voert u de meting 
opnieuw uit om te beoordelen of het gewenste effect bereikt is.

Tip
Uitvoerend medewerkers zitten het dichtst bij het proces van aftekenen. Betrek ze in de zoektocht naar 

verbeteringen.

Mogelijke interventies om aftekenen te verbeteren
Interventies bestaan voornamelijk uit het maken van betere afspraken in het medicatieproces. Voor-
beelden van interventies van organisaties die met dit onderwerp zijn bezig geweest: 

1. Nieuwe aftekenlijst 
  Volgens IGZ moet de aftekenlijst afkomstig zijn van de toezichthoudende apotheek. Daar moet 

onder andere op staan:
 •  Voorschrijvende arts.
 •  Beschrijving van het medicijn (versie van de apotheek).
 •  Datum start en eind van het medicijn.
 •  Tijdstip waarop het medicijn ingenomen moet worden.
 •  Aftekenen per medicijn.

 De volgende zaken zijn van belang voor een goede registratie:
 •  Er is slechts één medicatieoverzicht per cliënt.
 •  Ook Injecties, zalven enzovoort moeten op het overzicht staan.
 •  Ook ‘zo nodig’ medicijnen staan op de het overzicht.
 •  Ook zelfzorgmiddelen staan op het overzicht.
 •  Ook homeopathische middelen staan op het overzicht.
 •  Ook voedingssupplementen staan op het overzicht.
 •  Medicijnoverzichten en wijzigingen worden in de computer verwerkt en niet met de hand 

geschreven. Bij wijzigingen wordt een nieuwe uitdraai gemaakt en is het overzicht weer compleet 
en actueel.

2. Interne werkafspraken medicatieproces verbeteren en (opnieuw) kenbaar maken
  Om goed aftekenen te bevorderen moet voor de medewerker duidelijk zijn wat er van haar/hem 

verwacht wordt, waar de toedienlijst zich bevindt in het zorgdossier en hoe deze lijst eruit ziet. 
Ook moet duidelijk zijn dat niet-aftekenen een medicatiefout is en dat dus een MIC-melding moet 
worden ingevuld.
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3. Bewustzijn vergroten van de medewerker
  In sommige organisaties is aftekenen nog niet vanzelfsprekend. Medewerkers bewust maken van 

het belang ervan is een eerste stap. Dit kan door het aftekenen een onderwerp te laten zijn in het 
werkoverleg (met voorbeeld van een zorgdossier waarin het niet goed gebeurd is) en door berichten 
te plaatsen op het intranet of in het personeelsblad. U kunt pennen verspreiden met de boodschap 
‘ik slik geen medicatiefouten’ of pennen in de vorm van injectienaald. Ook leuk: grote paperclips 
verspreiden voor in het zorgdossier bij het medicatieoverzicht, zodat deze gemakkelijk te vinden is. 
Spreuken op posters of stickers kunnen helpen. 

Voorbeelden van spreuken (St. Anna): 

•  Geen tijd om af te tekenen? Wel voor een FOBO-melding zeker? 

•  De aftekenlijst is mooier met jouw paraaf. 

•  Verbeter de zorg, begin met je paraaf!

•  Hoezo aftekenen? Mijn collega’s zijn toch helderziend. 

•  Best wel gaaf…. Zo’n paraaf! 

•  Als je ’s nachts wakker schrikt omdat je vergeten bent om af te tekenen gaat het de goede kant op.

4. Medewerkers geven elkaar feedback
  Bij aftekenen ziet de volgende medewerker of haar/zijn voorganger afgetekend heeft. Indien dit niet 

het geval is, is het van belang om direct na te gaan of de medicatie wel of niet gegeven is. Natuurlijk 
om de eventuele fout te herstellen, maar ook om de collega bewust te maken van het niet afte-
kenen.

5. Aftekenen als onderdeel van je functie 
  Het goed aftekenen is onderdeel van goed functioneren. In het functioneringsgesprek is het volgen 

van procedures, protocollen en richtlijnen een gespreksonderwerp en aftekenen van medicatie 
hoort daarbij. Niet goed aftekenen is een vorm van risicovol gedrag. Als blijkt dat het niet goed 
aftekenen door steeds dezelfde persoon gebeurt, is een individueel gesprek op zijn plaats. Even-
tueel gevolgd door een officiële waarschuwing opgetekend in het personeelsdossier. Bevoegdheden 
kunnen ingetrokken worden.

Verhaal uit de praktijk
Binnen onze organisatie hebben we allereerst beschreven aan welke eisen de medicatielijst moet voldoen. 

Daarna zijn we in gesprek gegaan met de apotheker en hebben vier lijsten geselecteerd, die aan de eisen 

voldeden. Deze zijn binnen een teamoverleg aan groepjes medewerkers voorgelegd. Zij hebben per lijst 

aangegeven wat ze wel en niet handig vonden. Daarna is unaniem voor één lijst gekozen. Deze wordt nu 

gebruikt. Dit werkt enerzijds mee aan de bewustwording bij medewerkers, anderzijds is daarmee het argu-

ment ontkracht dat het aftekenen niet is gebeurd door een onoverzichtelijke lijst. 

De Zorggroep Noord en Midden Limburg 

6. Goede afspraken met de apotheker 
  Om een cliënt de juiste medicijnen te kunnen verstrekken is een correct en compleet overzicht van 

het medicijngebruik nodig. Deze registratie vormt de basis waarop de medicijnen aan de cliënt 
verstrekt worden. Het is van groot belang dat de registratie duidelijk en overzichtelijk is. 
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  De apotheek levert bij wijzigingen binnen 24 uur een nieuw medicatieoverzicht van de cliënt. Het 
medicatieoverzicht van de apotheek wordt gebruikt als verantwoordingsformulier. Er worden geen 
wijzigingen met de hand bijgeschreven. 

  Veel organisaties hebben te maken met meerdere apotheken. Dan is het van belang om zoveel 
mogelijk gelijke toedienlijsten te gebruiken. Verschillende lay-outs werken fouten in de hand. 

  Als organisatie kunt u proberen om cliënten bij die apotheker te krijgen waar goede afspraken mee 
zijn. Samenwerking met minder apotheken vermindert de kans op communicatiefouten. In het 
IGZ-rapport staat de aanbeveling aan apothekers om vóór 2012 een uniforme vormgeving voor 
medicatieoverzichten en toedienlijsten te ontwerpen. Zodat de lijsten voor alle medewerkers in de 
zorg duidelijk en overzichtelijk zijn, waar zij ook werken.

Tip
Zet de afspraken met de apotheker duidelijk op papier. Vraag eventueel een voorbeeld op bij een collega-

zorgorganisatie.

7. Aansturen op zoveel mogelijk eigen beheer
  Zolang een cliënt zelf verantwoordelijk kan zijn voor de eigen medicatie zou zij/hij dit zelf moeten 

doen. Neem geen zorg over als dat niet nodig is. Hoe meer cliënten medicatie in eigen beheer 
hebben, hoe minder verantwoordelijkheden de zorgorganisatie heeft en hoe minder fouten er dus 
gemaakt kunnen worden. Zie ook de module over Eigen beheer.

8. Aansturen op zo min mogelijk losse medicatie
  Aftekenfouten worden veelal gemaakt bij medicatie buiten de het geautomatiseerde distributiesys-

teem om. Stuur daarom aan op zo min mogelijk losse medicatie. Soms zijn er medicijnen die niet in 
de Baxter kunnen, maar is er wel een alternatief dat er in kan.

 
9. Aftekenen per medicament 
  Niet aftekenen per deelmoment of per zakje, maar per geneesmiddel. Dat vergroot ook het bewust-

zijn (weet wat je geeft). 

10. Procedure voor incidentele medicatie/wijzigingen 
  Bij ’s Heeren Loo wordt bijvoorbeeld gewerkt met formulieren in vier verschillende kleuren. Felroze 

voor medicatiewijzigingen, blauw voor zalven, knalgroen voor kuren en geel voor als vorm, kleur of 
merknaam van een medicijn verandert. De wijzigingsformulieren blijven enkele dagen zitten (tot 
iedereen op de hoogte is van de wijziging). Vervolgens worden wijzigingen overgenomen op het 
nieuwe actuele medicatieoverzicht van de apotheek. Let wel op dat medewerkers zich niet laten 
leiden door de gekleurde bladen. Men moet zelf alert blijven. En bedenk ook hoe kleurenblinden de 
nieuwe werkwijze kunnen volgen.

11. Bouw extra controlemomenten in. 
  U kunt bijvoorbeeld binnen een uur een tweede persoon het aftekenen laten controleren en zo 

eventuele fouten meteen corrigeren. Een organisatie die meedeed aan Zorg voor Beter heeft een 
vast controlemoment geïmplementeerd, elke dag om 9.30 uur. Een andere doet een keer per dienst 
een controle op aftekenen om te zien of alle medicatie gedeeld is. Het doen van een check kost 
uiteindelijk minder tijd dan het starten van een MIC-procedure.
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12. Duidelijke afspraken met dagbesteding
  Hoe komt de medicatie veilig op de dagbesteding? Bijvoorbeeld meegeven aan de chauffeur. 

Hanteer ook een aftekenlijst op de dagbesteding. Spreek af wie deze lijst controleert. Beschrijf de 
verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen.

13.  Specifiek aandacht voor medicatie tijdens persoonlijke 
verzorging

  Besteed apart aandacht aan het aftekenen van medi-
catie, die u tijdens de persoonlijke verzorging van de 
cliënt toedient en niet tijdens een deelronde. Bijvoor-
beeld zalven en druppels. Vaak wordt hiervoor een 
lagere deskundigheid ingezet, aan de verpakking is niet 
te zien of het gegeven is en de medicamenten liggen 
vaak op een hele andere plek. Dit maakt dat het risico 
op niet aftekenen bij deze medicatie groter is.

14. Verminderen van storingen
  Het niet aftekenen kan ook komen doordat de deler 

vaak gestoord wordt tijdens de deelronde. Zie daarvoor 
module Storingen.

Naast bovenstaande maatregelen zijn andere interventies 
denkbaar, afhankelijk van de specifieke organisatie. 

Verbeteren in kleine stapjes
Bij het toepassen van een interventie volgt u PDSA. Door middel van kleine stapjes brengt u verbete-
ringen aan. Door acties klein en overzichtelijk te houden, merkt men al snel resultaat en leert men dus 
ook snel. Het werkt stimulerend, een fout kan snel hersteld worden en iedereen kan zien dat er dingen 
in de praktijk veranderen.

Een voorbeeld:
PLAN:

Werken met gekleurde formulieren voor tijdelijke medicatie buiten de Baxter, bijvoorbeeld een kuur. 
Daarmee wil ik bereiken dat de medicatie buiten de Baxter ook wordt gegeven en afgetekend. 
DO

We ontwikkelen rode formulieren voor de tijdelijke medicatie. We communiceren zowel aan medewer-
kers als aan cliënten dat we het werken met gekleurde formulieren willen uitproberen om het afte-
kenen te verbeteren en het aantal medicatiefouten te verlagen. 
We proberen het formulier uit op één afdeling. 
STUDY

Na een maand vragen we de medewerkers naar hun ervaring met het gekleurde formulier en bekijken 
we het aantal parafen. Wat goed ging is dat medewerkers aangaven veel alerter te zijn op medicatie 
buiten de Baxter. Wat minder goed ging is dat het aftekenen nog steeds weinig gebeurt voor deze medi-
catie. Het rode formulier alleen is dus niet de ideale oplossing.
ACT

We gaan werken aan bewustwording. Medewerkers moeten weten hoe belangrijk het is om goed af te 
tekenen. Gemaakte fouten kunnen we tijdig herstellen, als maar duidelijk is of de cliënt de medicatie 
wel of niet gehad heeft. We gaan een medewerkersbijeenkomst organiseren.
(Zie ook bijlage 4 Continu verbeteren met de PDSA-cyclus) 
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Tip 
Het is goed om ook na een langere periode weer eens in de zorgdossiers te kijken en te meten hoeveel er 

afgetekend wordt. Zo kunt u nagaan of de nieuwe werkwijze geborgd en verspreid is en of het effect blijvend 

is. 

Vieren van successen
Een toename van het percentage afgetekende medicamenten en een afname in het aantal medicatie-
fouten zal medewerkers positief stimuleren om de nieuwe werkwijze over te nemen. Het is dus goed 
om de resultaten van het nalopen van de zorgdossiers openbaar te maken, bijvoorbeeld in het perso-
neelsblad. Successen zijn het gevolg van inzet van de medewerkers. Deze mogen daar best voor beloond 
worden. Geef een pen, in de vorm van een injectiespuit, waar ze mee kunnen aftekenen of een traktatie 
in de vorm van snoepjes in een pillendoos. 

Steun van het management
Het is belangrijk dat het management deze acties steunt en blijft steunen. Het controleren van zorgdos-
siers op aftekenen en het op een positieve manier medewerkers stimuleren om met creatieve oplos-
singen en verbeteracties te komen is ook een taak van het management. 
Hou het management daarom ook regelmatig op de hoogte van de stand van zaken en knelpunten van 
het project. Maak het een vast agendapunt op het managementoverleg of gebruik een vast maandrap-
portageformulier.

Achtergrondinformatie

Hoe lang moet een medicatieoverzicht bewaard worden?
In de Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten staat dat de zorgaanbieder/de zorgver-
lener verantwoordelijk is voor het leveren van verantwoorde zorg. In het kwaliteitssysteem moet vast-
liggen op welke wijze (hoe, waar, wanneer en door wie) gegevens met betrekking tot voorschrijven, ter 
hand stellen, bewaken en toedienen van geneesmiddelen worden vastgelegd en overgedragen. In deze 
richtlijn is sprake van een termijn van drie maanden. Op het medicatieoverzicht staan alle geneesmid-
delen (al dan niet op recept) en relevante gegevens over het gebruik ervan in een periode van ten minste 
drie maanden voorafgaand aan het moment van aanmaak en gebruik van het medicatieoverzicht.

Volgens de WGBO moeten medische dossiers 15 jaar bewaard worden. In het medische dossier moet 
onder andere informatie aanwezig zijn over de voorgeschreven geneesmiddelen. Deze informatie is 
beschikbaar via het dossier van de arts of de apotheker. Ook toedienlijsten moeten conform de WGBO 
15 jaar beschikbaar zijn. Dit is praktisch moeilijk haalbaar.

In het Inspectierapport staat dan ook als aanbeveling voor alle sectoren aan de beroeps- en brancheor-
ganisaties:
“Stel, in overleg met andere branche- en beroepsorganisaties, vóór 2012 een veld norm op over de 
bewaartermijn van medicatieoverzichten en medicatiedeellijsten.”
Momenteel ontwikkelt een Taskforce Medicatieveiligheid een praktisch haalbare bewaartermijn van 
medicatieoverzichten en toedienlijsten.
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Hoe verminder ik het aantal storingen  

tijdens de medicatiedeelronde?

Uit de metingen en analyses (startmodule) blijkt dat storingen tijdens de voorbereiding en het delen van 
medicatie binnen uw organisatie medicatiefouten veroorzaken. Met kleine interventies kunt u op dit 
gebied grote resultaten te bereiken.

Waarom het aantal storingen 
verminderen? 
Het verminderen van het aantal storingen maakt 
het delen van medicatie efficiënter, een deelronde 
is sneller klaar wat tijdswinst oplevert. Daarnaast 
voorkomt u fouten als het onterecht niet toedienen 
of het vergeten van medicijnen. Uit de Businesscase 
Medicatieveiligheid (Vilans en IVM 2009) blijkt dat 
het een medewerker gemiddeld 13,8 minuten kost 
om een dergelijke fout te herstellen. Het vermin-
deren van storingen levert dus van twee kanten 
tijdswinst op. 

Hoewel we allemaal weten dat verstoring bij het 
delen van medicatie voorkomt, zijn we eigenlijk 
slecht op de hoogte in welke mate het gebeurt en 
wat de oorzaken zijn. In de internationale literatuur 
en vooral in Canada is dit aspect van medicatiefouten onderzocht. 
In 2009 verscheen het artikel, “Characteristics of work interuptions during medication administration” 
(Biron et al). Daarin leest u dat er gemiddeld 5,2 werkonderbrekingen per uur zijn bij het voorbereiden 
van een deelmoment en 6,8 werkonderbrekingen per uur tijdens het uitdelen. Dit geeft aan dat storen 
frequent voorkomt.  
De belangrijkste oorzaken van storen bij het voorbereiden waren collega verpleegkundigen (29%) en 
een niet goed functionerend systeem (23%). Denk hierbij aan het niet aanwezig zijn van medicatie, 
zoeken naar de juiste medicatieoverzichten of het zoeken naar sleutels van de medicatiekluis (opiaten). 

Aan de slag
Voordat verbeteracties in gang gezet worden, is het van belang om eerst in te zoemen op het aantal 
storingen in het medicatieproces. Wat is de situatie precies binnen de eigen locatie? Ook als verstoring 
niet als verbeterthema naar voren is gekomen in metingen en analyses loont het de moeite om eens 
specifiek een meting te doen ten aanzien van de storingen om te beoordelen hoe de situatie binnen de 
eigen locatie is.

Hoe zet ik een 
verbeterproject

medicatieveiligheid
op?
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Verhaal uit de praktijk
Wij hebben gedurende 2 weken storingen geturfd. We hielden de storingen bij op een lijstje dat boven op de 

medicijnkar lag. De storingen werden in kaart gebracht. De deler werd voornamelijk gestoord door binnen-

komende telefoontjes. Daar is toen een actie opgezet.

De receptie vraagt nu meer door voor zij de telefoon doorverbinden naar de afdeling. Sommige telefoontjes 

kunnen best even wachten. Ook binnen het huisartsenoverleg hebben we gevraagd om minder op deelmo-

menten te bellen. We hebben de tijden doorgegeven. Zo is ook de apotheek verzocht om met deze tijden 

rekening te houden. Dank zij het turven is er een dienst met 1 uur uitgebreid, zodat er minder telefoontjes 

en zo bij de deler komen. Woonzorg Unie Veluwe locatie De Bunterhoek, Nunspeet  

Laat, voordat er maatregelen worden getroffen, turven tijdens verschillende deelmomenten (klaar-
maken en delen) hoe vaak de deler gestoord wordt, door wie (collega, bewoner, familie), hoe (in 
persoon, telefonisch/pieper) en op welk tijdstip. Door inzichtelijk te maken waar de problemen voor-
namelijk zitten wordt ook de oplossingsrichting duidelijk. 

Tip 
Het is goed om ook na een langere periode weer eens te turven om na te gaan of de nieuwe werkwijze 

geborgd is en om na te gaan of het effect blijvend is.

Verhaal uit de praktijk
]Ik heb het meten van de storingen laten doen door degenen die de medicatie delen te laten turven, zonder 

de omgeving van tevoren in te lichten. Daarbij moesten diegenen ook vermelden wat voor soort storingen 

het waren. We hadden er geen apart lijstje voor, maar gewoon een papiertje.

Het leverde o.a. op dat de personen die medicatie deelden er achter kwamen, dat ze zich ook vaak zelf 

bemoeien met discussies die er gaande zijn met collega’s. Dus men laat zichzelf afleiden. De oplossing was 

een plek te creëren waar men rustig kan werken. Daarnaast werden de omgeving en (para)medici op de 

hoogte gebracht en verzocht om niet langer te storen als men ziet dat er medicatie gedeeld wordt. Collega’s 

zijn zich nu bewust van de situatie en schieten nu iemand anders aan dan degene die medicatie deelt. We 

gebruiken ook een hesje. Hierdoor houden bezoekers zich even in tot men klaar is met delen.

Vervolgens herhaaldelijk meten levert inzicht op of maatregelen helpen.  

Verpleeghuis Norschoten, Barneveld.
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Mogelijke interventies om verstoringen terug te dringen
Interventies bestaan voornamelijk uit het maken van betere afspraken in het medicatieproces. Daar-
naast moeten verpleegkundigen en begeleiders niet door collega’s aangesproken worden bij het delen 
van medicatie. Focus op deze specifieke taak is het devies. Er zijn verschillende voorbeelden van inter-
venties van organisaties die met dit onderwerp zijn bezig geweest. Sommige interventies zijn meer 
geschikt voor grote intramurale instellingen (ouderenzorg en gehandicaptenzorg), anderen meer voor 
kleinschalig wonen of thuiszorg. 

1.  Stel procedures op om het niet aanwezig zijn van medicatie of het achterhalen van missende gege-
vens te voorkomen. 

2. Regel een ruimte voor een ongestoorde voorbereiding van het delen van medicatie.
3. Maak een medewerker vrij om medicatie te delen. Zorg dat er geen tijdsdruk ontstaat.
4.   Communiceer met medewerkers over risico’s van verstoringen en spreek af dat je een collega niet 

stoort tijdens de deelronde. 
4. Laat de medicatiedeler geen pieper dragen.
5.   Maak afspraken met de receptie over wanneer de deelmomenten zijn. Alleen zeer dringende tele-

foontjes mogen doorverbonden worden. 
6.  Maak afspraken met apothekers en artsen (huisarts, psychiater) over beltijden of bezoekjes op de 

afdeling. 
7.  Maak afspraken met familie over het bellen 

naar de afdeling.
8.  Breng cliënten op de hoogte van nieuwe 

afspraken. 
9.  Zorg voor een “niet storen” hesje (of geel 

schort, of vlag op medicijnkar). Informeer alle 
medewerkers over het hesje. Collega’s kunnen 
meehelpen ervoor te zorgen dat de medica-
tiedeler niet gestoord wordt. Uiteraard moet 
de cliënt wel vragen kunnen stellen over de 
medicatie. 

10.  Kijk goed naar de planning. Het verschuiven 
van tijden van diensten of overdrachtsmo-
menten kan veel lucht geven. Kijk kritisch naar 
de piekmomenten en hoe je eventueel kan 
schuiven zodat er ruimte ontstaat om rustig 
medicatie te delen.  

11.  Gebruik beautycases met cijferslot bij cliënten 
die met medicatie rommelen (code: kamernummer). Zo kan medicatie toch op de kamer van de 
cliënt bewaard worden en hoeft de medewerker niet naar de zusterpost te lopen om medicatie te 
halen, met het risico dat ze onderweg afgeleid wordt. 

Naast bovenstaande maatregelen zijn andere interventies denkbaar, afhankelijk van de specifieke orga-
nisatie. 
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Verhaal uit de praktijk
Het “niet storen” hesje helpt. De medewerkers die medicijnen uitdelen worden echt veel minder gestoord. 

Ze kunnen beter geconcentreerd hun werk doen. En ze houden het hesje aan totdat ze hebben afgetekend. 

Daarnaast legt een medewerker die medicijnen uitdeelt tegenwoordig zijn pieper en telefoon weg. Ook 

loopt hij met zijn kar niet meer door de huiskamer, maar blijft op de gang. Het belangrijkste resultaat is 

dat het aantal fouten met maar liefst 55% is gedaald! Tijdens de eerste meting maakten we 25 fouten in 

twee weken en in de laatste meting maar 11. Daarnaast kost de medicijnronde nu veel minder tijd. Normaal 

deden de medewerkers een uur over een gang en nu nog maar drie kwartier. Dat betekent dus drie keer per 

dag tijdswinst. Attent WWZ, Arnhem.

Verbeteren in kleine stapjes 
Bij het toepassen van een maatregel volgt u PDSA. Door middel van kleine stapjes breng u verbeteringen 
aan. Door acties klein en overzichtelijk te houden, merkt men al snel resultaat en leert men dus ook 
snel. Het werkt stimulerend, een fout kan snel hersteld worden en iedereen kan zien dat er dingen in de 
praktijk veranderen. 

Een voorbeeld:
PLAN:

Werken met een “niet storen” hesje. Daarmee wil ik bereiken dat ik minder wordt gestoord door 
collega’s en door cliënten.
DO

We schaffen een veiligheidshesje aan en zetten daar de tekst ‘niet storen, ik deel medicijnen’ op. 
We communiceren zowel aan medewerkers als aan cliënten dat we het werken met het hesje willen 
uitproberen om het aantal medicatiefouten te verlagen. Ook communiceren we waar en wanneer 
cliënten terecht kunnen met vragen over de medicatie.
We proberen het hesje gedurende twee weken uit op één afdeling. Vervolgens gaan we gedurende 2 
dagen turven hoeveel verstoringen er zijn. Deze aantallen vergelijk ik met de turflijst van voor de inter-
ventie.
STUDY

Na de pilot van 2 weken laten we gedurende 2 dagen het aantal verstoringen tijdens de deelronde 
opnieuw turven. Wat goed ging is dat collega’s minder storen, maar wat minder goed ging is dat het 
hesje juist cliënten aantrok. Ook durven cliënten niet meer de vragen te stellen over hun eigen medi-
catie, die ze wel zouden moeten stellen. Het hesje lijkt dus niet de ideale oplossing.
ACT

We gaan proberen of een niet-storen vlag op de kar beter werkt. 
(Zie ook bijlage 4 Continu verbeteren met de PDSA-cyclus)

Tip
Na het testen van verschillende interventies en het doorlopen van de verschillende PDSA’s is bekend hoe 

de nieuwe werkwijze eruit ziet. Deze nieuwe werkwijze wordt geïmplementeerd en verspreid naar andere 

afdelingen/locaties. Let op: interventies kunnen op een andere locatie anders uitpakken. Zet bijvoorbeeld 

niet overal direct een niet-storen hesje in zonder de resultaten te meten. Een hesje is niet altijd de beste 

oplossing. U kunt de nieuwe werkwijze niet zomaar kopiëren. Opnieuw de begin situatie in kaart brengen en 

de PDSA’s doorlopen is belangrijk.
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Vieren van successen 
Een afname in het aantal verstoringen zal medewerkers positief stimuleren om de nieuwe werkwijze 
over te nemen. Het is dus goed om de aantallen van de turflijstjes openbaar te maken, bijvoorbeeld in 
het personeelsblad. Successen zijn het gevolg van inzet van de medewerkers. Deze mogen daar best een 
keer voor beloond worden, met aandacht (de deler van de week) of een gezamenlijk koffiemoment met 
taart. ‘Mogen we jullie even storen om te vieren dat het niet-storen zo goed gaat?’.   

Steun van het management 
Het is belangrijk dat het management deze acties steunt en blijft steunen. Het (laten) turven van 
storingen bij het delen van medicatie en op een positieve manier medewerkers stimuleren om met crea-
tieve oplossingen en verbeteracties te komen is mede een taak van het management. Het management 
moet aangeven dat het proces van delen een belangrijk proces in het bieden van verantwoorde zorg. 
Dit proces moet bewaakt worden. Als bijvoorbeeld een arts precies een ronde wil lopen waarbij een 
medewerker van de organisatie gewenst is, kan de arts dus niet tijdens de medicatiedeelronde komen. 
Het proces van de arts is belangrijk, maar het management kan het belang van eigen processen onder-
strepen.
Hou het management daarom ook regelmatig op de hoogte van de stand van zaken en knelpunten van 
het project. Maak het een vast agendapunt op het managementoverleg of gebruik een vast maandrap-
portageformulier.
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Hoe optimaliseer ik het  

medicatiegebruik van cliënten  

met polyfarmacie? 

Cliënten met polyfarmacie, dat wil zeggen cliënten die meer dan 5 chronische geneesmiddelen 
gebruiken vormen een risicogroep. Medicatie gerelateerde problemen en ziekenhuisopnames worden 
teruggedrongen door cliënten met polyfarmacie extra te begeleiden. Dit kan in de vorm van (jaarlijkse) 
medicatiebeoordelingen als onderdeel van zorgbehandelplanbesprekingen, bij jaarcontroles of als daar 
een ander aanleiding voor is bijvoorbeeld na ziekenhuisopname.

Waarom polyfarmacie optimaliseren? 
Veel mensen hebben te maken met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Daardoor kan polyfarmacie 
voorkomen en ongewenste effecten veroorzaken. De kans op interacties en bijwerkingen stijgt met het 
toenemen van het aantal gebruikte middelen. Het gebruik van meerdere middelen maakt het voor de 
cliënt moeilijker om medicatiefouten te voorkomen en beïnvloedt de therapietrouw negatief. Uit het 
HARM-onderzoek blijkt dat polyfarmacie en niet-zelfstandig wonen risicofactoren zijn voor een genees-
middel gerelateerde ziekenhuisopname. 
Cliënten in de langdurende zorg hebben met deze risico’s te maken. Van de verzorgingshuisbewoners 
gebruikt 50 tot 80 procent 5 of meer geneesmiddelen. Ook cliënten van gehandicaptenzorg en thuiszorg 
hebben te maken met polyfarmacie. 

Polyfarmacie heeft een negatieve lading, maar kan 
noodzakelijk zijn en wordt door artsen voorgeschreven. 
We spreken daarom niet van reduceren, maar van 
optimalieren van polyfarmacie. Bij optimaliseren kan 
het gaan om:
•  Staken van een geneesmiddel.
•  Preventie van onderbehandeling.
•  Therapietrouw bevorderen.
•  Bijwerkingen reduceren.
•  Dosis aanpassen.
•  Doseerfrequentie afstemmen op andere medicatie.

Het doen van een periodieke medicatiebeoordeling 
(PMB) is bij polyfarmacie belangrijk. Het biedt goede 
mogelijkheden om de kwaliteit en doelmatigheid van 
de farmaceutische zorg te verbeteren. Niet alleen de 
artsen of psychiaters, samen met de apotheek zijn 
verantwoordelijk. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geeft aan dat de zorgorganisatie verplicht 
is om naar dit aspect van verantwoorde zorg te kijken. U moet inspanning verplichten om polyfarmacie 
te optimaliseren.

Hoe zet ik een 
verbeterproject

medicatieveiligheid
op?

http://www.harm-onderzoek.nl/
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Verhaal uit de praktijk 
“Het is een grote vooruitgang dat alle medicijnen nu jaarlijks worden gecontroleerd. Soms ging er weleens 

twee jaar overheen, terwijl er in die tijd best wijzigingen in het medicatiegebruik konden plaatsvinden. Het 

aantal medicijnen is niet direct afgenomen, maar dat was ook niet het doel. Ik kan wel voorbeelden geven 

van cliënten die voordeel hebben van de periodieke medicatie beoordeling: Een cliënte had vier zalfjes voor 

haar voeten. We zijn toen teruggegaan naar de basis en besloten alleen nog vaseline te smeren. Daarna 

hebben we gekeken: wat heeft ze daarbij nog nodig? Dat bleek niets te zijn. We moeten niet smeren om het 

smeren. Zo’n medicatiebeoordeling is een goed moment om daar weer even bij stil te staan. Een andere 

cliënt kreeg vier maal per dag medicatie. Toen hebben we ons afgevraagd of dat nu echt nodig was, of dat 

het terug kon naar twee momenten? Dat bleek prima te gaan: minder belastend voor de cliënt en de medi-

cijnen hoeven niet meer mee naar de dagbesteding.” Baalderborggroep, Hardenberg (bron: boekje ‘Zicht op 

medicatie, medicatieveiligheid en polyfarmacie’ )

Wat levert implementatie van periodieke medicatiebeoordelingen op?
Binnen Zorg voor Beter hebben tien organisaties om polyfarmaciecliënten beter te begeleiden en medi-
catiefouten te verminderen, een periodieke medicatiebeoordeling (PMB) ingevoerd. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de door Vilans en IVM ontwikkelde Handreiking Periodieke medicatiebeoordeling zorgin-
stellingen. De tien pilotlocaties hebben voor 439 cliënten een PMB gehouden met arts en apotheker. 
Gemiddeld zijn per cliënt 2,3 wijzigingen doorgevoerd. Een medicament stoppen (39%), een dosering 
wijzigen (25%) en een medicament starten (21%) waren de meest voorkomende interventies. 

Eerdere projecten van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik(IVM) laten de volgende resul-
taten zien:
• Verbetering van de kwaliteit van zorg.
• Reductie van het aantal medicatiefouten en valincidenten.
• Verbetering van de kwaliteit van de farmacotherapie.
• Gemiddeld twee medicatiewijzigingen per cliënt.
• Gerichte aanpassing van de dosering bij cliënten.
In verzorgingshuizen, die deelnamen aan projecten van het IVM, blijkt het uitvoeren van medicatiebe-
oordelingen te leiden tot gemiddeld 10% minder geneesmiddelen en gemiddeld €150 minder genees-
middelenkosten per cliënt per jaar.

Richtlijn medicatieoverdracht 
In de nieuwe richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, die vanaf 1 januari 2011 voor alle 
zorgorganisaties geldt, staat dat er op elk moment van voorschrijven een actueel medicatieoverzicht 
per cliënt beschikbaar moet zijn. Op het medicatieoverzicht staan alle geneesmiddelen (al dan niet op 
recept) en relevante gegevens over het gebruik ervan in een periode van ten minste drie maanden voor-
afgaand aan het moment van aanmaak en gebruik van het medicatieoverzicht. Het medicatieoverzicht is 
voor zorgverleners een hulpmiddel voor de overdracht en om een goed beeld te krijgen van welke medi-
catie cliënten gebruiken. Omdat de werkomstandigheden en situatie per zorgorganisatie verschillen, laat 
de inspectie zorgorganisaties vrij in het organiseren van de medicatieoverdracht. 
 

Tip 
Weet u nog niet hoe u wilt gaan voldoen aan de ‘Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten’? 

Het organiseren van een periodieke medicatiebeoordeling is daarvoor een goed hulpmiddel!

http://www5.vilans.nl/smartsite.dws?id=140466
http://www5.vilans.nl/smartsite.dws?id=140466
http://www.vilansprojecten.nl/documents/0086 Handreiking PMB zorginstellingen.pdf
http://www.vilansprojecten.nl/documents/0086 Handreiking PMB zorginstellingen.pdf
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Aan de slag 
Welke taken kan de zorgorganisatie vervullen als het gaat om optimaliseren van polyfarmacie? 
Binnen Zorg voor Beter hebben de zorgorganisaties als interventie samen met apothekers en artsen de 
periodieke medicatiebeoordeling geïntroduceerd en ingevoerd. 

Verhaal uit de praktijk 
“Ondanks het gebrek aan tijd is iedereen wel enthousiast over de PMB. Door het resultaat van de eerste 

keer waren alle betrokkenen gelijk overtuigd van de toegevoegde waarde. Maar ze vinden het ook fijn om 

met meerdere disciplines om tafel te zitten: de medewerkers krijgen veel informatie over medicijnen die 

ze normaal niet horen. De apotheker en de specialist ouderengeneeskunde horen dingen over bijvoorbeeld 

gedrag die je op papier niet ziet. Het is dus heel goed dat er door de PMB zulke korte lijnen zijn tussen de 

betrokkenen. 

De eerste resultaten waren erg goed. We hadden niet gedacht dat het direct zo veel zou opleveren. Tijdens 

de eerste drie medicatiebeoordelingen zijn 62 cliënten doorgenomen. Bij hen zijn in totaal 21 medicijnen 

stopgezet. Dat waren dan ‘zo nodig’-medicijnen zoals slaaptabletten of pijnstillers. Die moesten alleen ‘zo 

nodig’ worden ingenomen maar waren inmiddels standaard. Daarnaast waren bij de 62 cliënten 30 inter-

venties nodig. De specialist ouderengeneeskunde heeft bijvoorbeeld de dosering naar beneden bijgesteld 

of het aantal medicatiemomenten voor een cliënt verminderd.” Verpleeghuis Swinhove, Zwijndrecht (bron: 

boekje ‘Zicht op medicatie, medicatieveiligheid en polyfarmacie’)

Periodieke medicatiebeoordeling (PMB)
Invoering van periodieke medicatiebeoordeling betekent concreet:
1.  Het proces van medicatiebeoordelingen is beschreven: de algemene gang van zaken is bekend en 

taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen liggen vast.
2.  De methodiek is geïntroduceerd waarmee de medicatie van cliënten periodiek beoordeeld wordt: 

duidelijk is wanneer en bij welke cliënten de medicatie beoordeeld wordt.

Bij de periodieke medicatiebeoordeling zijn drie hoofdactoren betrokken: de cliënt, een arts (huisarts, 
psychiater) en een apotheker. In de uitvoering kan een verpleegkundige, verzorgende of begeleider als 
vertegenwoordiger van de cliënt optreden en kan bijvoorbeeld de praktijkondersteuner een cliëntense-
lectie maken per huisarts.
In een startbijeenkomst maken de betreffende artsen, apothekers, praktijkondersteuners, medewer-
kers van de zorgorganisatie (kwaliteitsfunctionaris, locatiemanagers, hoofden zorg/zorgcöordinatoren, 
eerste verantwoordelijken, verzorgenden, begeleiders) gezamenlijk een plan van aanpak. De cliënten 
worden geïnformeerd. 
Vervolgens volgt u de volgende 5 stappen: 

1. Selectie
  Het begint bij de selectie van cliënten waarbij sprake is van polyfarmacie en dus vijf of meer verschil-

lende medicijnen gebruiken.

2. Analyseren van de medicatie
  De arts, apotheker en medewerker van de zorgorganisatie maken een analyse van de medicatie die 

een cliënt krijgt. De medewerker van de zorgorganisatie vertegenwoordigt de cliënt in het overleg.

http://www5.vilans.nl/smartsite.dws?id=140466
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3. Beoordelen van de medicatie
  In het ideale geval bespreken de arts of psychiater, de apotheker en de medewerker van de zorgorga-

nisatie de medicatieoverzichten gezamenlijk om vast te stellen of medicatiewijzigingen noodzakelijk 
of gewenst zijn. Ook is het mogelijk dat een andere toedieningsvorm van een medicijn beter past bij 
de situatie van de cliënt waardoor deze persoon de medicijnen gemakkelijker in kan (blijven) nemen. 
Als de farmacotherapie geen effect blijkt te hebben, kan het ook nodig zijn over te stappen op een 
andere therapie.

4. Afhandelen medicatiewijzigingen
  De voorgestelde medicatiewijzigingen worden vervolgens doorgevoerd in goed overleg met de cliënt 

of zijn of haar vertegenwoordiger.

5. Evalueren medicatiewijzigingen
  Na verloop van tijd beoordelen de verschillende disciplines de doorgevoerde medicatiewijzigingen. Zij 

bespreken eventuele nieuwe medicijnen van cliënten. In de ideale situatie vindt minimaal één keer 
per jaar een medicatiebeoordeling plaats samen met de apotheker en (huis)arts. In verpleeghuizen 
moet dat twee keer per jaar gebeuren, bij voorkeur samen met een medewerker van de zorgorgani-
satie. Tijdens deze evaluatie kunnen zij ook de manier van werken bespreken en de manier waarop de 
medicatiedossiers worden beheerd.

Afspraken met arts(en) en apotheker(s)
Om PMB te implementeren is een goede samenwerking met 
huisartsen/psychiaters en apothekers noodzakelijk. Voor een 
adequate medicatiebeoordeling is een actueel medicatieover-
zicht onmisbaar. De apotheker kan hier zorg voor dragen. 
De betrokken arts, apotheker en de medewerker van de orga-
nisatie moeten bij elkaar komen. Zij beoordelen de medicatie 
ieder vanuit eigen perspectief en professionaliteit waarbij de 
medewerker van de zorgorganisatie het cliëntenperspectief 
vertegenwoordigd.
Mutaties worden schriftelijk vastgelegd en later geëvalueerd. 
Mutaties zijn bijvoorbeeld stoppen, starten, omzetten naar 
een ander middel, hogere dosering, lagere dosering, wijziging 
doseringsschema, andere toedieningsvorm. 

Onderling worden afspraken gemaakt over:
•  Werkwijze.
•  Tijdsinvestering verschillende betrokkenen.
•  Planning (maximaal 6 cliënten per uur).
•  Inventarisatie Cliëntgebonden medicatieproblemen.
•  Medicatiebeoordeling en Beerslijst.
•  Specifieke problematiek (zoals valrisico, slikklachten, vermalen).

Tip 
Organisaties waarbij de PMB niet goed van de grond kwam gaven als reden op dat de onderlinge samen-

werking tussen arts, apotheker en zorgorganisatie nog niet goed verliep. Ons advies is dan ook om hier in te 

investeren. 
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De koepelorganisaties van artsen en apothekers erkennen het belang van de PMB. Een periodieke 
beoordeling is opgenomen in verschillende standaarden en normen. Toch is het nog geen standaard 
werkwijze en is samenwerking niet vanzelfsprekend. U kunt als zorgorganisatie artsen en apothekers 
wel aanspreken op de door hen zelf geformuleerde uitgangspunten.

Als een zorgorganisatie werkt met een beperkt aantal artsen en apothekers is het maken van goede 
werkafspraken overzichtelijk en makkelijker. Voor de thuiszorgorganisaties ligt het moeilijker. Ze werken 
samen met vele huisartsen en vele apothekers, die letterlijk en figuurlijk op afstand zitten. Cliënten 
kiezen zelf hun apotheker, de zorgorganisatie kan hierin adviseren. Als de zorgorganisatie met bepaalde 
apothekers goede afspraken heeft rondom periodieke medicatiebeoordelingen, kan dit voor de cliënt 
een reden zijn om voor deze apotheek te kiezen. Geef uw cliënten inzicht in uw afspraken met de artsen 
en apothekers, zodat zij een goede keus kunnen maken.

In de Handreiking Periodieke medicatiebeoordeling in zorginstellingen door Vilans en IVM opgesteld, 
vindt u onder andere de werkwijze van medicatiebeoordelingen. Deze kunt u aanpassen aan uw eigen 
situatie, mogelijkheden en wensen. Ook vind u hier checklists, zoals de checklist ‘cliëntgebonden 
medicatieproblemen’ waarmee de medewerker van de zorgorganisatie de medicatie met de cliënt kan 
bespreken en de checklist ‘Medicatiebeoordeling’ die artsen en apothekers ondersteunt. 

Verbeteren in kleine stapjes 
Voer veranderingen door in kleine stapjes, want dit bevordert de aanvaarding en snelheid van de veran-
deringen. Door acties klein en overzichtelijk te houden, merkt men al snel resultaat, en leert men dus 
ook snel. Dat werkt stimulerend, want een fout kan snel hersteld worden, en iedereen kan zien dat er 
dingen in de praktijk veranderen.
Maak hierbij gebruik van PDSA. (Zie ook bijlage 4 Continu verbeteren met de PDSA-cyclus)

Een voorbeeld:
PLAN:

We voeren PMB in om farmacotherapie bij onze cliënten met polyfarmacie te verbeteren. We bepalen 
een cliëntengroep om mee te starten als pilot. We beginnen met polyfarmaciecliënten van 1 huisarts of 
psychiater. Uitgangspunt bij de pilot is 25 cliënten met polyfarmacie die besproken moeten worden. 
DO

Bij de 25 geselecteerde cliënten plannen we een PMB in en voeren deze uit. Met de betrokken huisarts 
en apotheker(s) maken we werkafspraken.
STUDY

Na de pilot doen we zowel een proces- als een effectevaluatie. Zo wordt inzichtelijk wat het invoeren van 
PMB ons oplevert. Dat is nuttige informatie voor latere borging en verspreiding.

Bij procesevaluatie gaat het om de volgende aspecten:
•  Mate van tevredenheid van betrokkenen.
•  Tijdsinvestering.
•  Positieve ervaringen.
•  Knelpunten.

http://www.vilansprojecten.nl/documents/0086 Handreiking PMB zorginstellingen.pdf
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Bij de effectevaluaties bekijken we of de PMB daadwerkelijk geneesmiddel gebonden problemen terug-
dringt en voorkomt. En of daarmee de kwaliteit van leven verbetert en misschien de kosten terugdringt. 
We meten:
•  Het aantal besproken cliënten.
•  Het aantal geëvalueerde cliënten.
•  Aantal voorgestelde wijzigingen.
•  Aantal wel en niet doorgevoerde wijzigingen.
•  Kosten/opbrengst in Euro’s.

ACT

De resultaten van de eindevaluatie gebruiken we voor:
•  Gewenste aanpassing van de werkwijze.
•  Borging van de werkwijze.
•  Motivering van andere zorgverleners bij verspreiding van de werkwijze.

Deskundigheidsbevordering
Medewerkers van zorgorganisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg en in de langdurende GGZ zijn 
vaak niet goed op de hoogte van de risico’s van polyfarmacie. Door de medewerkers mee te nemen in 
nut en noodzaak van een PMB zal de implementatie makkelijker verlopen. Als medewerkers enthousiast 
zijn, zullen ook andere betrokkenen zoals de cliënt enthousiast worden. 

Vieren van successen 
Nut en noodzaak van een periodieke medicatiebeoordeling toon je aan door te laten zien hoeveel wijzi-
gingen er gemiddeld per cliënt worden doorgevoerd. Niets motiveert medewerkers zoveel als zichtbare 
resultaten van hun inspanningen. Het is dus goed om de aantallen openbaar te maken, bijvoorbeeld 
gecombineerd met een ervaringsverhaal van een cliënt in het personeelsblad. Successen zijn het gevolg 
van inzet van de medewerkers. Deze mogen daar best een keer voor beloond worden door middel van 
aandacht of een traktatie. Bijvoorbeeld een pillenpotje met allerlei verschillende snoepjes die er uit zien 
als pillen. 

Steun van het management 
Zorg dat de Raad van Bestuur/directie uw plannen bespreekt en ermee instemt. Overtuig ze van de 
noodzaak van periodieke medicatiebeoordelingen zodat ze tijd en middelen beschikbaar stellen voor de 
implementatie. Zij zijn ook belangrijk in de samenwerking met artsen en apothekers, zij kunnen even-
tuele contracten afsluiten.
Betrek ook de hoofden/managers zorg en zorgcoördinatoren. Zij spelen een cruciale rol in de aansturing 
en planning van de periodieke medicatiebeoordelingen. 

Achtergrond informatie

Gestructureerde aanpak 
Het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der 
Pharmacie en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik  stellen een gestructureerde aanpak voor:
•  Gebruiksanalyse 

Bij de gebruiksanalyse gaat het er om samen met de cliënt het geneesmiddelgebruik te analyseren. 
De gebruiksanalyse geeft een actueel overzicht van de daadwerkelijk gebruikte geneesmiddelen 
(inclusief zelfzorgmiddelen) en van de gebruikservaringen en problemen.
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•  Medicatieanalyse
In de medicatieanalyse beoordeelt de apotheker de gebruikte medicatie op geneesmiddel gerela-
teerde problemen.

•  Behandelingsanalyse 
In de behandelingsanalyse wordt de informatie uit de gebruiks- en medicatieanalyse door apotheker 
en (huis)arts beoordeeld in samenhang met de medische voorgeschiedenis van de cliënt. Zo nodig 
worden medicatiewijzigingen voorgesteld.

•  Behandelingsgesprek
Medicatiewijzigingen worden vervolgens in een behandelingsgesprek met de cliënt besproken. Het is 
belangrijk dat op lokaal niveau wordt afgesproken wie welk onderdeel van de medicatiebeoordeling 
uitvoert. 

Drs. CMJ Van der Linden en Dr. PAF Jansen (klinisch farmacologen) raden aan de huisarts aan om 6 
vragen te beantwoorden per cliënt:
1. Wat moet erbij? Onderbehandeling, bijvoorbeeld van pijn, komt vaak voor.
2.  Wat wordt daadwerkelijk door de cliënt ingenomen? De therapietrouw neemt met 10% per extra 

medicament af.
3. Wat is overbodig of niet geïndiceerd? Kijk naar dubbelmedicatie of middelen die nooit gestopt zijn.
4. Welke bijwerkingen zijn aanwezig?
5.  Welke klinisch relevante interacties zijn te verwachten? Interacties op het niveau van de absorptie, op 

het niveau van het levermetabolisme en op het niveau van de nier.
6. Moet de dosis, de doseerfrequentie en de vorm van het geneesmiddel worden aangepast?
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Hoe ga ik om met geautomatiseerde 

distributiesystemen?

Uit de metingen en analyses (start module) kan naar voren komen dat binnen uw organisatie medi-
catiefouten onder andere optreden door het gebruik van een geautomatiseerd distributiesysteem1. 
Bijvoorbeeld medicatie naast het systeem wordt vergeten. Met kleine interventies zijn op dit gebied 
grote resultaten te bereiken.
Het kan ook zijn dat uw organisatie binnenkort overgaat op een geautomatiseerd distributiesysteem of 
hier nog over nadenkt. De module geeft u tips om fouten te voorkomen.

Waarom het omgaan met geautomatiseerde distributiesystemen verbeteren? 
Steeds vaker maken apothekers gebruik van een geautomatiseerd distributiesysteem voor genees-
middelen (GDS). Een GDS als uitzetsysteem is voor een zorgorganisatie minder arbeidsintensief en 
foutgevoelig dan handmatige systemen. Maar het gebruik van een GDS stelt wel andere eisen aan de 
inrichting van het medicatieproces. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een strakker tijdschema voor het 
aanleveren en wijzigen van medicatie. (artikel Baxteren, TVZ 2009)

Een apotheker en/of organisatie kan kiezen voor het 
inzetten van een GDS met als doel:
•  Reduceren van medicatiefouten bij het uitzetten.
•  Verminderen werkdruk verpleegkundigen/verzor-

genden.
•  Minder/geen medicatie op voorraad in de zorgor-

ganisatie2 .
•  Beperken geneesmiddelen.
•  Verbeteren hygiëne in vergelijking met handmatig 

uitzetten.
•  Kostenbesparing.

Belangrijkste reden om voor een GDS te kiezen is 
de risico’s op fouten bij het klaarmaken en uitzetten 
van geneesmiddelen te verkleinen. Maar aangezien 
een GDS niet alle toedienvormen – zie kader – kan 
verwerken en een GDS niet zeer snel kan inspelen op 
wijzigingen in de medicatie, is het altijd noodzakelijk 
medicatie ook op een andere wijze af te leveren.

1  Bij gebruik van een GDS zijn de geneesmiddelen per toedientijdstip verpakt in zakjes, soms per medicijn. De patiënt krijgt 
een medicatierol met zakjes afgeleverd. Deze werkwijze noemt men ook wel baxteren naar het eerste automatische 
verpakkingssysteem van de firma Baxter.

2  De Geneesmiddelenwet (2007) bepaalt dat een zorgorganisatie geen medicatie op voorraad mag hebben die niet op naam 
is gesteld. Uitgezonderd een werkvoorraad voor artsen. Meer weten? Zie de Handreiking werkvoorraad geneesmiddelen van 
ActiZ, VGN en GGZ Nederland)

Hoe zet ik een 
verbeterproject

medicatieveiligheid
op?

http://www.vilansprojecten.nl/documents/0284 Baxteren.pdf
http://www.veiligezorgiederszorg.nl/scrivo/asset.php?id=926670
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Uit de ervaringen van deelnemers aan de Verbetertrajecten Medicatieveiligheid blijkt dat juist de medi-
catie naast het GDS een grote bron van fouten vormt. Het is dus belangrijk hier extra aandacht aan te 
besteden.

Het is technisch niet haalbaar alle geneesmiddelen met een GDS te verpakken. De volgende medicatie is 

niet geschikt:

•  Insuline.

•  Injecties/ampullen.

•  Inhalatiemedicatie.

•  Dranken.

•  Crèmes en zalven.

•  Trombosemedicatie.

•  Oog- en oordruppels.

•  Opiaten.

•  Pleisters.

•  ‘Zo nodig’ medicatie.

•  Halve tabletten.

•  Vaste toedieningsvormen, die bijvoorbeeld vocht aantrekken of te groot zijn voor de machine. 

Aan de slag 

Allereerst gaan we in op de invoer van een GDS. Wat komt hier allemaal bij kijken en waar moet u op 
letten? De daarop volgende paragrafen gaan meer in op het voorkomen van fouten bij het gebruik van 
een GDS.

Invoering van een GDS 
De voorbereiding, implementatie en borging van een GDS is een complex veranderingsproces, waarbij 
veel disciplines zijn betrokken. De definitieve keuze voor de invoering van een Geautomatiseerd Distri-
butiesysteem ligt veelal bij het management of de directie van een zorgorganisatie. Het is van belang dat 
deze keuze is gebaseerd op een zinvolle afweging.

Voer daarom eerst een goede sterkte/zwakte analyse, een analyse van het bestaande medicatieproces 
en een medicatie-incidenten analyse uit (start module). Als uit de analyses blijkt dat er veel losse medi-
catie en veel wisseling van medicatie is (hoge mutatiegraad), dan is een GDS niet aan te bevelen. Ook is 
het lastig om een GDS voor de hele zorgorganisatie in te voeren als deze te maken heeft met verschil-
lende apothekers. Het is ook mogelijk een GDS alleen in een aantal organisatieonderdelen in te voeren.
LOCOmotion heeft een business case opgesteld die de voor en nadelen van een dergelijk systeem voor u 
op een rij zet. Zie voor meer informatie de website van Innovatiespiegel.  

Als gekozen wordt voor een GDS dan is het goed daar een project van te maken en de apotheker zitting 
te laten nemen in het projectteam. 

http://www.innovatiespiegel.nl/innovaties/medicijndeelsystemen
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Tip
Vaak bieden aanbieders van GDS-systemen ook projectbegeleiding bij de invoer van het systeem. Houdt 

hier rekening mee in de keuze voor een systeem.

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik heeft een praktisch handleiding geschreven voor organisa-

ties die een GDS willen of moeten invoeren. Deze is gratis te downloaden van de website van IVM.

Houdt in ieder geval rekening met de volgende drie zaken:

Volledigheid van gegevens op de verpakking 
De volgende gegevens worden ten minste op de 
verpakking vermeld:
•  Naam patiënt en geboortedatum.
•  Patiëntnummer of afdelings-/kamernummer of 

adres patiënt.
•  Datum van afleveren.
•  Tijdstip van inname waarvoor de verpakking 

bestemd is.
•  Naam en sterkte van het geneesmiddel of 

geneesmiddelen in de verpakking.
•  Wijze van gebruik.
•  Eventuele bijzondere informatie over een of 

meerdere verpakte geneesmiddelen, zoals heel 
doorslikken.

•  Naam van de GDS-apotheker.

Bijbehorende informatie
De cliënt en/of zorgverlener dient te beschikken over een actueel informatieblad (als regel de officiële 
bijsluiter) voor ieder verpakt geneesmiddel met tenminste de volgende informatie:
•  Naam en sterkte van het geneesmiddel.
•  Beschrijving van het uiterlijk van het geneesmiddel.
•  Alle relevante gebruiksinstructies.
•  Alle relevante waarschuwingen en voorzorgen voor een juist gebruik van het geneesmiddel.

Taken en verantwoordelijkheden
Van belang is dat de zorgorganisatie het hele medicatieproces en de taken, bevoegdheden en verant-
woordelijkheden van alle betrokken professionals beschrijft. Soms doen apothekers en managers van 
zorgorganisaties het voorkomen dat zij ‘eindverantwoordelijk’ zijn voor de medicatieverstrekking door 
de individuele verzorgende. Dit is echter een onjuiste voorstelling van zaken. Uitgangspunt is dat iedere 
beroepsbeoefenaar verantwoordelijk is voor het eigen aandeel in de zorg: 
•  De arts is verantwoordelijk voor het voorschrijven van het juiste geneesmiddel. 
•  De apotheker is verantwoordelijk voor een juiste distributie, een juiste inhoud van het zakje (dit geldt 

ook voor tussentijdse aanpassingen van geleverde zakjes!), correcte informatie op het zakje, afleveren 
op de afgesproken wijze en tijdstip, verstrekken van een actueel medicatieoverzicht en een afteken-
lijst, verstrekken van bijsluiters en een periodieke evaluatie per cliënt.

•  De verpleegkundige/verzorgende die het GDS zakje aan de cliënt geeft is verantwoordelijk voor het 
op het juiste tijdstip aan de juiste cliënt verstrekken van de voorgeschreven medicijnen volgens de 

http://www.medicijngebruik.nl/downloads/zorginstellingen.html
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daarvoor geëigende toedieningswijze en voor de observatie van de reactie van de cliënt. Zij/hij is ook 
verantwoordelijk voor het controleren van de medicatie tot zover dat mogelijk is en het aftekenen, 
zodat herleidbaar is welke medicatie door wie gegeven is. Zij /hij moet weten wát gegeven wordt, om 
eventuele (bij)werkingen te kunnen signaleren. Zie ook module over scholing. 

Medicatie naast het GDS 
Uit de ervaringen binnen Zorg voor Beter blijkt dat medicatie die niet in het distributiesysteem verpakt 
kan worden een grote bron van fouten oplevert.
Om deze fouten in de toekomst te voorkomen is het belangrijk inzicht te hebben om welke fouten het 
precies gaat. Voor een duidelijk beeld van de huidige situatie gebruikt u uw meetgegevens uit de start 
module, bijvoorbeeld de geeltjesmeting. Geeft dit niet voldoende inzicht, doe dan een specifieke meting 
voor medicatie naast het GDS. U kunt bijvoorbeeld een geeltjesmeting voor dit specifieke onderwerp 
doen, of na een deelronde tellen hoe veel procent van de medicatie naast de GDS niet is afgetekend.
Op basis van deze gegevens kunt u specifieke verbeteracties inzetten.

Tip
De Zorgboog: ‘Een aantal van onze cliënten wil graag vitaminepreparaten slikken, die moesten voorheen 

buiten de Baxter. Nu weten we dat een aantal preparaten wel meegenomen kunnen worden in de Baxter. 

Dus we adviseren nu een vergelijkbaar preparaat wat wel in de baxter kan’.

Oplossingen van andere organisaties
•  Overleg met apotheker om zoveel mogelijk op te nemen in het GDS. 
•  Een kijkje nemen bij de firma die distribueert, om te zien wat de mogelijkheden zijn.
•  Een andere kleur toedieningslijst voor medicatie buiten het GDS. Dit valt op en helpt de medewerkers 

er aan herinneren dat er medicatie naast het GDS is.
•  Een aparte aftekenlijst voor de medicinale zalfjes. Deze werden vaak niet afgetekend omdat deze 

tijdens de ADL worden opgebracht. Nu ligt er een speciale aftekenlijst hiervoor bij de zalfjes.
•  Met arts overleggen hoe hij aangeeft of een wijziging gelijk in moet gaan of kan wachten tot de 

nieuwe levering. Als het meteen moet gebeuren wordt voor deze medicatie een weekdoos aange-
maakt.

Fouten in het GDS 
Hoewel een geautomatiseerd distributiesysteem het risico op fouten verkleint, kunnen er toch fouten in 
voorkomen. De zorgverlener die de medicatie uit het GDS deelt en aanreikt moet dus nog wel contro-
leren of de inhoud van het zakje klopt. Is dit niet het geval? Meld dit bij de apotheker en zoek samen 
naar de oorzaak van de fout. Mogelijk kan een vergelijkbare fout in de toekomst verholpen worden!
De apotheker is verantwoordelijk voor het aanleveren van juist uitgezette medicatie. Dus ook bij tussen-
tijdse wijzigingen. Maak duidelijke afspraken over de werkwijze in deze situaties.

Verhaal uit de praktijk 
Bij een thuiszorgorganisatie gaf een voorval met de Baxterrol aanleiding tot een grote verbeterslag. De 

EVV-er vertelt: “Ik was bij een cliënt waar de dosis van een bepaald medicijn door de arts verhoogd was. 

Ik nam contact op met de apotheker hierover. Zij zei dat ik het laatste zakje van de rol maar moest open 

knippen en daar het extra pilletje uithalen. Ik had er helemaal geen goed gevoel over, maar deed het toch. 
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Later sprak ik er over met mijn leidinggevende. Die vond dat echt niet kunnen en heeft actie ondernomen. 

We zijn toen een verbeterproject gestart en hebben veel met de apotheker gesproken. Er zijn nu veel duide-

lijkere procedures afgesproken die de foutgevoeligheid erg verkleinen. En wat ik zelf de grootste verbete-

ring vind is dat er nu wekelijks nieuwe Baxterrollen worden geleverd één keer per twee weken. Als er nu iets 

wijzigt kan dat veel sneller doorgevoerd worden en hoeft er niet zoveel teruggestuurd te worden.” 

Deellijst en aftekenen
In veel organisaties wordt per zakje afgetekend om tijd te besparen. Het aftekenen per geneesmiddel 
is echter wel degelijk gewenst omdat de zorgverlener die medicatie geeft verantwoordelijk is voor het 
signaleren van bijwerkingen of onvoldoende werking van medicatie. De verminderde herkenbaarheid 
ervan in de zakjes maakt dat zorgverleners de eigen verantwoordelijkheid voor het verstrekken van de 
medicatie minder voelen. 
Om hier verbeteringen in te brengen is het van belang heldere afspraken te maken met de apotheker 
(en de firma die het GDS levert). Denk hierbij aan:
•  De apotheek kan zorgen voor een actuele toedienlijst. Maak afspraken hoe deze actueel blijft en wat 

er op de lijst staat. Denk aan naam geneesmiddel, sterkte en dosering, tijdstip en wijze van innemen.
•  Beschrijven van uiterlijke kenmerken van de medicatie op het zakje en eventueel de medicatie-deel-

lijst helpt bij de controle van de medicatie voor het aftekenen. 
•  Korte beschrijving waar de medicatie voor bedoeld is op de toedien- of deellijst. Dit helpt bij signa-

leren van werking van de medicatie.
•  Vermelden van allergieën, contra-indicaties en geschiktheid van malen van medicatie.

Geneesmiddelenkennis
Zorgverleners melden soms ook dat hun kennis over medicatie achteruitgaat als zij de medicijnen niet 
meer zelf uitzetten. Om het opzoeken van geneesmiddeleninformatie te vergemakkelijken is het aan te 
raden op het bureaublad van de afdelingscomputer een link te zetten naar een betrouwbare website: 
http://www.kiesbeter.nl/medicijnen of de website van de KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie 
van apothekers.
Regelmatige scholing op dit gebied is ook erg belangrijk. Zie verder de module over scholing.

Verbeteren in kleine stapjes 
Verbeteringen invoeren rond het gebruik van een GDS is een lastig proces. Doe dit daarom zoveel moge-
lijk stapsgewijs en gebruik kleine PDSA’s. ((Zie ook bijlage 4 Continu verbeteren met de PDSA-cyclus)

Een voorbeeld:
PLAN:

Werken met gekleurde formulieren voor tijdelijke medicatie buiten het GDS, bijvoorbeeld een kuur. 
Daarmee wil ik bereiken dat de medicatie buiten de Baxter ook wordt gegeven en wordt afgetekend. 
DO:

We ontwikkelen rode formulieren voor de tijdelijke medicatie. We communiceren zowel aan mede-
werkers als aan cliënten dat we het werken met gekleurde formulieren willen uitproberen om het 
aftekenen te verbeteren en het aantal medicatiefouten te verlagen. We proberen het formulier uit op 1 
afdeling. 

http://www.kiesbeter.nl/medicijnen
http://www.apotheek.nl/
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STUDY:

Na een maand bevragen we de medewerkers op hun ervaring met het gekleurde formulier en bekijken 
we het aantal parafen. Wat goed ging is dat medewerkers aangaven veel alerter te zijn op medicatie 
buiten de Baxter. Wat minder goed ging is dat het aftekenen nog steeds weinig gebeurt voor deze medi-
catie. Het rode formulier alleen is dus niet de ideale oplossing.
ACT:

We gaan werken aan bewustwording. Medewerkers moeten weten hoe belangrijk het is om goed af te 
tekenen. Gemaakte fouten kunnen tijdig hersteld worden als maar duidelijk is of de cliënt de medicatie 
wel of niet gehad heeft. We gaan een medewerkersbijeenkomst organiseren.

Vieren van successen
Een afname in het aantal fouten zal medewerkers positief stimuleren om de nieuwe werkwijze over te 
nemen. Het is dus goed om de metingen waarin afname zichtbaar is openbaar te maken, bijvoorbeeld 
in het personeelsblad. Successen zijn het gevolg van inzet van de medewerkers. Deze mogen daar best 
een keer voor beloond worden, door middel van aandacht, een traktatie of zoiets als snoepjes in een 
GDS-zakje.

Steun van het management
Het management of de directie is de opdrachtgever bij de invoer van een GDS-systeem. Het is belangrijk 
dat zij ook de verbeteracties daar omheen steunen. 
Dit kan in de vorm van uren en geld om verbeteringen door te kunnen voeren, maar ook door te laten 
merken dat ze de inzet van medewerkers waarderen. Door een woord van dank of een kleine attentie.
U kunt de manager ook vragen u te ondersteunen als contacten met de apotheker moeizaam verlopen.

Om de steun van het management vast te houden is het belangrijk om hen op de hoogte te houden van 
het verloop van het traject. Maak het bijvoorbeeld een vast agendapunt op een overleg of maak gebruik 
van een vaste maandrapportage. Maak hier duidelijke afspraken over en geef duidelijk aan wat u van 
hen verwacht. 

Goed voorbeeld uit Inspectierapport Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen (2010)

Verpleeghuis A is een organisatie voor somatische, psychogeriatrische en revalidatiezorg. De snelle groei 

die de organisatie heeft doorgemaakt is aanleiding geweest om het medicatiebeheer efficiënter te organi-

seren met waarborg van veiligheid.

Het onderwerp is in al zijn facetten projectmatig uitgewerkt aan de hand van de invoering van een geau-

tomatiseerd distributiesysteem. Het project is zorgvuldig en gecontroleerd uitgevoerd. Alle partijen die 

een rol spelen in de totale keten van het medicatiebeheer, zoals verpleging/verzorging, apotheker, artsen, 

management en facilitaire dienst waren bij het project betrokken. Het in kaart brengen van het medicatie-

proces met alle transactiemomenten heeft geleid tot kwaliteitsbewustzijn in alle lagen van de organisatie. 

Ook het uitvoeren van interne audits draagt hier aan bij. De verschillende taken, verantwoordelijkheden en 

communicatielijnen zijn opnieuw uitgewerkt en in gezamenlijkheid in praktijk gebracht.

http://www.igz.nl/zoeken/document.aspx?doc=Medicatieveiligheid_voor_kwetsbare_groepen&URL=
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Hoe vergroot ik de kennis van mijn  

medewerkers op het gebied van  

medicatieveiligheid? 

Uit de metingen en analyses (start module) komt naar voren dat binnen uw organisatie medicatie-
fouten onder andere veroorzaakt worden door een gebrek aan kennis en vaardigheden. In deze module 
vind u tips om de kennis van uw medewerkers te vergroten. 

Waarom kennis over medicatieveiligheid vergroten?
Om op een verantwoorde en veilige manier medicatiezorg te leveren moeten medewerkers bevoegd 
en bekwaam zijn. Concreet betekent dit dat de zorgorganisatie zorg draagt voor adequate scholing en 
training. 

IGZ
Eén van de conclusies uit het IGZ-rapport Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige 
zorg en zorg thuis onvoldoende is dat periodieke (bij)scholing over geneesmiddelen in zorginstellingen 
vaak ontbreken. Het is bijvoorbeeld in de meeste verpleeghuizen niet gebruikelijk om minimaal één 
maal in de twee jaar scholing aan te bieden om wel aanwezige kennis te onderhouden en te actuali-
seren.
De IGZ noemt voldoende deskundigheid en scholing voorwaarden voor medicatieveiligheid. 

Deskundigheid medewerkers 
In de verschillende sectoren zijn verschillende soorten medewerkers betrokken bij de farmaceutische 
zorg, zowel medewerkers met een zorg achtergrond (verpleegkundigen en verzorgenden) als meer 
agogisch opgeleide medewerkers (persoonlijk begeleiders). Het aantal verpleegkundigen in de sectoren 
VV&T en de GZ neemt af. 

Verhaal uit de praktijk 
De Prinsenstichting, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking uit Purmerend, 

wist eigenlijk niet goed wat het kennisniveau was van hun medewerkers op het terrein van medicatie. Er 

werkten ook veel agogisch opgeleide medewerkers met weinig opleiding op het gebied van medicijnzorg. 

Om dit te meten ontwikkelden zij een instaptoets. Op basis daarvan werden medewerkers ingedeeld in de 

cursussen van het trainingsbureau. Na afloop werd een uitstaptoets gehouden. Trainingen worden zo ook 

op maat gemaakt voor de medewerkers.

Wie mag wat doen en hoe zit het met de verantwoordelijkheid? 
In principe geldt dat iemand bevoegd is voor het uitvoeren van een handeling als hij/zij daartoe 
bekwaam is. Wie taken uitvoert met betrekking tot medicijnbeleid moet weten welk medicijn gegeven 
wordt, wat de mogelijke (bij)werkingen zijn, waar op gelet moet worden en wat de situatie van de cliënt 
is. Zowel de organisatie als de medewerkers moeten continu nagaan of er nog sprake is van bekwaam-
heid ten aanzien van de opgedragen handelingen.

Hoe zet ik een 
verbeterproject

medicatieveiligheid
op?

http://www.igz.nl/Images/2010-09 Rapport  Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen.website_tcm294-287274.pdf
http://www.igz.nl/Images/2010-09 Rapport  Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen.website_tcm294-287274.pdf
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Aan de slag
Om gericht te kunnen verbeteren is het nodig eerst een analyse te maken van de huidige situatie. Wat 
wordt van de medewerkers gevraagd, waar liggen de kennistekorten? Wat is de beste manier om hier 
verbetering in te brengen? Vervolgens kunnen er plannen gemaakt worden voor verbetering.

Scholing kan op verschillende manieren plaatsvinden:
•  Centraal 
  Een speciaal aangestelde afdeling verzorgt jaarlijks scholingen/trainingen voor de medewerkers. 

Bijvoorbeeld over de wet BIG en Voorbehouden handelingen, het uitvoeren van verpleegtechnische 
handelingen als injecteren of een basiscursus medicatie delen. 

•  Extern 
  Dergelijke cursussen kunnen ook door een extern scholingsinstituut (in company) gegeven worden 

of in een elektronische leeromgeving plaatsvinden. Bijvoorbeeld in samenwerking met een ROC in de 
regio. 

•  Op de afdeling 
  In de vorm van klinische lessen of scholing door een apotheker. Meestal bespreekt men de meest 

voorkomende medicijnen op een afdeling, hoe die toegediend worden en waar op gelet moet 
worden. U kunt deze vorm van scholing opnemen in uw samenwerkings-/leveringsafspraken met de 
toeziend houdende en/of leverende apotheek.

U kunt kiezen voor een bestaande scholing of meer op maat aansluiten bij de situatie op uw afdeling of 
in uw organisatie en zelf scholing organiseren, ontwikkelen en uitvoeren.
Voor bestaande scholingen kunt u kiezen uit verschillende mogelijkheden. Informeer bijvoorbeeld bij 
uw regionale ROC of ander scholingsinstituut.

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik 
(IVM) biedt verschillende scholingen, waaronder 
‘Werken aan beter medicijngebruik’. Ook bieden zij 
verschillende e-learning modules: 
•  Vergeten en vergissen van medicatie.
•  E-learning.
•  Basiskennis medicijngebruik.
•  Medicijngroepen.
•  Bijwerkingen. 
•  Farmaceutisch rekenen.
•  Kennistoets medicatie.
Zie voor meer informatie www.medicijngebruik.nl

Vilans biedt zowel in een open aanbod als in 
company/maatwerk trainingen en workshops aan voor een veiliger medicatieproces. Voor meer infor-
matie: http://www.vilans.nl/trainingen

Ook V&VN, de beroepsvereniging van zorgprofessionals, biedt in haar V&VN academie bijscholing op 
het onderwerp medicatieveiligheid. Voor meer informatie: www.venvn.nl 

http://www.medicijngebruik.nl
http://www.vilans.nl/trainingen
http://www.venvn.nl
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Verhaal uit de praktijk 
In het Verbetertraject Medicatieveiligheid van Zorg voor Beter ontwikkelde Noorderbrug, een instelling 

voor mensen met een beperking uit Groningen een Medicatietoets op basis van medicatieoverzichten van 

bewoners. Een voorbeeld: 

Naam Bewoner Naam Medicijn Doel (Waarvoor?) Mogelijke  

Bijwerkingen 

Voorzorgen bij inname 

en gebruik

Jan Janssen

(voorbeeld)

Paracetamol Hoofdpijn Sufheid, 

leverschade

Met veel water innemen, 

niet meer dan 6 per dag

De medewerker, die verantwoordelijk is voor medicatiebeheer vult kolom 1 en 2 in. De medewerker, die 

getoetst wordt, vult de laatste drie kolommen in op basis van parate kennis. De ingevulde toetsen gebruikt 

de apotheker voor de jaarlijkse informatiebijeenkomst over de leemtes in kennis over medicijngebruik. 

Medewerkers motiveren voor scholing 
Het uitgangspunt is een scholingsbeleid en –plan, hierin staat wat van medewerkers verwacht wordt 
en welke (bij)scholingen aangeboden worden (cyclisch, verplicht of op basis van vrijwilligheid). Het is 
belangrijk dat de organisatie weet welke medewerkers bevoegd en bekwaam zijn voor het bieden van 
zorg rondom medicatiegebruik. Registreer dit en leg het vast in de persoonlijke dossiers van medewer-
kers. Tijdens functioneringsgesprekken komt het onderwerp (bij)scholing aan de orde, ook kan het een 
regelmatig terugkerend onderwerp zijn op de agenda van het teamoverleg. Bespreek waar medewerkers 
kennistekorten ervaren en wijs hen op de mogelijkheden die er zijn. 
Ook medewerkers die niet bevoegd zijn voor het bieden van medicatiezorg krijgen regelmatig te maken 
met medicatiegebruik. Bespreek met hen wat hun rol kan zijn, bijvoorbeeld signaleren dat een cliënt 
met medicijnen rommelt of dat een cliënt veel vragen heeft over medicijnen. Organiseer voor deze 
medewerkers een themabijeenkomst of klinische les zodat zij goed weten wat hun verantwoordelijkheid 
is en vooral ook wat niet. Belangrijk is dat zij meedenken en weten bij wie ze met signalen over medica-
tiezorg terecht kunnen.

Klinische les
Met behulp van de ‘Lesbrief medicijnverstrekking voor verzorgenden in verpleeghuizen’ van de V&VN is 
het goed mogelijk een serie klinische lessen te verzorgen. 
In de lesbrief wordt stapsgewijs het proces van medicijnverstrekking beschreven, met de verantwoor-
delijkheden en competenties van verzorgenden, artsen, apothekers en management. Verschillende 
situaties en aandachtsgebieden krijgen aparte aandacht, zoals het geven van ‘zo nodig’ medicijnen, het 
toedienen van opiaten en de rol van helpenden. De lesbrief maakt duidelijk dat niet alleen de handeling 
van het uitdelen zelf, maar de hele zorgcontext bepalend is voor het veilig verstrekken van medicijnen. 
Zie de website van de V&VN Voor leden gratis te downloaden.

Verhaal uit de praktijk 
Thuiszorgorganisatie Zuidzorg uit Eindhoven en omgeving organiseert jaarlijks een scholing samen met de 

trombosedienst. In één avond krijgen de deelnemers alles te horen over antistolling en de trombosedienst. 

Dus hoe werkt de trombosedienst, wat als er iets mis gaat enzovoort. Hierdoor ontstaat een betere samen-

werking tussen de thuiszorgmedewerkers en de trombosedienst. De scholing wordt erg goed ontvangen. 

http://www.venvn.nl
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Zuidzorg maakt er ook altijd iets leuks van, bijvoorbeeld door als afsluiting met elkaar wat te drinken.

Ook organiseert de thuiszorgorganisatie een scholing voor medewerkers van niveau 2. Dit gaat over het 

aanreiken van medicatie bij mensen met eigen beheer die bijvoorbeeld het zakje niet open kunnen maken. 

Voor de verpleegkundigen biedt Zuidzorg samen met de apotheker scholing in het open aanbod. 

Een aantal medewerkers zijn contactpersoon (soort aandachtsfunctionaris) voor medicatieveiligheid. De 

bedoeling is dat zij op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en werkwijzen. Zij dragen deze over aan 

de rest van het team.

Deelnemers aan de Zorg voor Beter Verbetertrajecten gingen met de volgende onderwerpen aan 
de slag

Op centraal niveau
•  Scholingsplan voor medicatie en medicatieveiligheid samen met de ROC in de regio.
•  Module medicijntoediening voor verzorgingshulpen B.
•  Scholingstraject rondom medicatie voor alle verzorgenden van de organisatie.
•  Scholing intramusculair injecteren voor verpleegkundigen.
•  Invoeren praktijkinstructeurs. 
•  Een E-learning module voor alle medewerkers. 
•  Scholingsplan voor klinische lessen medicatie.
•  Nascholingscursussen medicatiegebruik cyclisch uitgezet.

Op afdelings niveau
•  Bijscholing medicatie door apotheker en verpleegkundige.
•  Klinische les medicatie door apotheker. 
•  Apotheker geeft instructie over gebruik veelvoorkomende medicatie (pillen, pufjes en pleisters).
•  Klinische lessen cyclisch opgezet.
•  Vaste agenda voor medicatiebijeenkomsten. 
•  Deskundigheidscarrousel waarbij één keer in de vier weken aandacht wordt besteed aan deskundig-

heidsbevordering op medicatiegebied. 
•  Kennisquiz om kennis van medicatie te vergroten.
•  Helpdesk voor medicatie gerelateerde vragen die toegankelijk is voor alle medewerkers 

Kennisvergroting, overig
•  Lijst verspreid van de 50 meest voorkomende medicaties 

en hun bijwerkingen/aandachtspunten.
•  Zoekfunctie voor informatie over medicatie op het 

intranet met de link www.kiesbeter.nl of www.apotheek.
nl 

Verbeteren in kleine stapjes
Werken aan de kennisvergroting van medewerkers en 
invoeren van scholing(sbeleid) is een lastig proces. Doe dit 
daarom zoveel mogelijk stapsgewijs en gebruik kleine PDSA’s 
(Zie bijlage 4 Continu verbeteren met de PDSA-cyclus).

http://www.kiesbeter.nl
http://www.apotheek.nl
http://www.apotheek.nl
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Een voorbeeld:
PLAN

Alle medewerkers (betrokken bij medicatieverstrekking) van onze afdeling zijn bijgeschoold over de 
richtlijn VTGM (voor toediening gereedmaken) van medicatie. Het uiteindelijke doel is dat de scholing 
ook op andere afdelingen plaats gaat vinden.
DO

We (leidinggevende en praktijkopleider) maken een overzicht van medewerkers die betrokken zijn bij de 
medicatieverstrekking.
We zoeken een docent die expertise heeft op dit onderwerp en maken met deze docent een lespro-
gramma van 2 uur met eindtoets rondom het onderwerp VTGM.
We plannen een datum, regelen een locatie en sturen een uitnodiging aan betrokken medewerkers.
De leidinggevende vertelt de medewerkers dat de bijscholing verplicht is.
De bijscholing vindt plaats, er is een presentielijst voor deelnemers. 
STUDY

Na afloop van de bijscholing bekijken we de deelnemerslijst en vergelijken die met het overzicht. Er 
blijken nog 5 medewerkers niet geschoold te zijn.
We bekijken de resultaten van de toets en zijn verheugd over de uitslag, iedereen heeft ruim voldoende 
gescoord.
We vragen bij de medewerkers na hoe de scholing is ervaren. De conclusie is dat de inhoud prima en 
duidelijk was, maar heel vervelend dat het op woensdagmiddag gepland was.
De opleider geeft aan de scholing in het vervolg zelf te kunnen geven met het door de docent ontwik-
kelde lesprogramma.
ACT

We nemen de scholing op in ons scholingsaanbod en bieden hem regelmatig en op verschillende dagen 
van de week aan. Hij staat nu open voor alle medewerkers betrokken bij medicatieverstrekking.
De medewerkers die nog niet geschoold zijn sluiten aan bij een volgende scholing. De leidinggevende 
houdt de lijst bij.
Medewerkers beoordelen in overleg met de leidinggevende na bijvoorbeeld een jaar of hun kennis nog 
voldoende is door de eindtoets te herhalen. Zo nodig volgt de medewerker de bijscholing opnieuw.

Vieren van successen 
Beloon de inzet van medewerkers voor scholing en deskundigheidsbevordering. 
Zijn alle medewerkers geslaagd voor de kennistoets? Reden voor een feestje! Bijvoorbeeld iets lekkers bij 
de eerst volgende teamvergadering. 
Geef medewerkers ook eens een compliment als blijkt dat zij zelf achtergrondinformatie hebben 
gezocht. Dit stimuleert om dit nog eens te doen.

Steun van het management 
Het management heeft een belangrijke rol bij het vergroten van de kennis van de medewerkers. Zij 
moeten zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om het kennisniveau op peil te houden of te 
brengen. Hou het management daarom ook regelmatig op de hoogte van de stand van zaken hierom-
trent. Hoe staat het met het kennisniveau van de medewerkers en welke scholingen staan gepland of 
zijn gewenst?
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Verhaal uit de praktijk; 
In de publicatie Slik geen medicatiefouten (Vilans, 2009; te downloaden via www.vilans.nl/webwinkel) staat 

onder meer het volgende inspirerende verhaal van zorginstelling Estinea uit Aalten waar mensen met een 

verstandelijke beperking wonen.

Hier bleek een grote behoefte te bestaan om periodiek met de plaatselijke apotheker te overleggen. Alle 

medewerkers die medicatie verstrekken hebben weliswaar een training gekregen –gekoppeld aan een 

medicatietoets- toch bleken er nog heel wat vragen te bestaan.

“Het gaat dan om zaken waar medewerkers in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen,” zegt een van de 

medewerkers. “Zoals: De cliënt krijgt een nieuw medicijn en hoe verhoudt dat zich tot de andere medi-

cijnen. En wat zijn de bijwerkingen? We hebben de apotheker uitgenodigd en iedereen kon zijn vragen kwijt. 

Zelf wilde ik bijvoorbeeld weten hoe je met vragen over homeopathische middelen en huismiddeltjes moet 

omgaan.” De bijeenkomst had direct aanpassingen tot gevolg. De apotheker gaf bijvoorbeeld aan dat een 

ander tijdstip van innemen geen probleem was. Dan hoefde de medicatie niet mee naar de dagbesteding. 

Goede voorbeelden 
In het IGZ-rapport Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis 
onvoldoende (IGZ, 2010) staan verschillende goede voorbeelden beschreven voor:

Verzorgingshuizen
In verzorgingshuis X is rond de farmaceutische zorg veel goed geregeld. Zo wijzigt de verzorging de 
medicatie alleen na een door een arts geautoriseerde medicatieopdracht. Daarvoor heeft het verzor-
gingshuis formulieren in gebruik. De arts geeft de medicatieopdrachten altijd schriftelijk of via een elek-
tronisch voorschrijfsysteem. De verzorging weigert een opdracht tot medicatiewijziging, bijvoorbeeld 
door de doktersdienst, als die niet schriftelijk of per fax is bevestigd.
De verzorging maalt medicatie niet zonder dat er per geneesmiddel een schriftelijke instemming is van 
de arts. De apotheek heeft daarnaast een lijst opgesteld waarop staat aangegeven of het geneesmiddel 
gemalen mag worden dan wel of andere bijzondere toedieningswijze mogelijk of onwenselijk zijn.
Scholing over de geneesmiddelendistributie is opgenomen in het periodieke scholingsprogramma. Wie 
welke voorbehouden of risicovolle handeling, waaronder medicatie delen, mag uitvoeren, ligt vast. 
Bevoegdheid en bekwaamheid worden regelmatig getoetst.
Er is voor de hele stichting een geneesmiddelencommissie die het geneesmiddelenbeleid bepaalt en 
onderhoudt. Er is geen beschrijving van de procedure farmaceutische zorg. De geneesmiddelencom-
missie evalueert regelmatig de procedures/protocollen rond het medicatieproces. 
Er bestaat binnen het verzorgingshuis een grote bereidheid tot melden. Meldingen worden besproken 
in de MIC-commissie. Waar mogelijk geeft de commissie adviezen ter verbetering. Incidenten worden, 
indien zinvol, via de PRISMAq-methode onderzocht. De registratie van incidenten is overzichtelijk en 
duidelijk.

Gehandicaptenzorg
De afdeling Opleiding en Ontwikkeling van een instelling voor gehandicaptenzorg biedt een breed scala 
van cursussen aan in het kader van voorbehouden, risicovolle en verpleegtechnische handelingen. In de 
opleiding map is opgenomen wat het beleid is ten aanzien van verpleegtechnische handelingen; welke 
functies mogen welke handelingen met betrekking tot geneesmiddelen verrichten. Nieuwe medewer-
kers volgen de basiscursus medicijnen. Verpleegkundigen met opleidingsbevoegdheden verzorgen de 
opleiding. De basiscursus bestaat uit drie dagdelen en omvat naast basiskennis over medicijnen (hoofd-
groepen, verschillende toedieningsvormen, werking, bijwerkingen) ook de relevante wetgeving en 

http://www.vilans.nl/webwinkel
http://www.igz.nl/Images/2010-09 Rapport  Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen.website_tcm294-287274.pdf
http://www.igz.nl/Images/2010-09 Rapport  Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen.website_tcm294-287274.pdf
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beleidstukken en protocollen van de instelling. De scholing wordt afgesloten met een theoretische toets 
en een praktijkopdracht. De opleider tekent voor de bekwaamheid. Er is eveneens een cursus waarin een 
aandachtsfunctionaris medicatie wordt opgeleid tot gedelegeerd toetser. 

Thuiszorg 
Een verpleegkundige werkzaam bij een thuiszorgorganisatie heeft een spel ontwikkeld om de kennis 
over geneesmiddelen, bijwerkingen en andere aspecten van de farmaceutische zorg spelenderwijs op te 
frissen. 
Doelgroep: verzorgenden
Het gaat om een bordspel met opdrachten in verschillende categorieën. De speler gooit met een dobbel-
steen, verzet haar/zijn pion en komt uit op een kleur. Zij/hij pakt een opdrachtkaartje van de overeen-
komstige kleur en beantwoordt de vraag die op dat kaartje staat. De vragen gaan over herkennen van 
ziektebeelden, bijwerkingen van medicatie, herkenning van geneesmiddelen, het lezen van bijsluiters 
enzovoort.
Het spel spreekt de verzorgenden erg aan. Nu eens geen PowerPoint-presentatie, maar spelend leren. 
Goede discussies over de onderwerpen zorgen dat de inhoud makkelijker blijft hangen.


