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Medicatiebeleid It Aventoer
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van zorg op It Aventoer. Doel van het
medicatiebeleid is dat de medicatie wordt verstrekt:






aan de juiste cliënt
met de controle dat het gaat om de juiste medicatie
op de juiste tijd
in de juiste hoeveelheid en dosering
en op de juiste wijze toegediend

Bevoegd en bekwaam
Waar een aantal medewerkers bevoegd en bekwaam zijn voor medicatie uitzetten en toedienen zijn
anderen hiervoor bekwaam gemaakt. Dit geldt ook voor de risicovolle handelingen die uitgevoerd
worden op It Aventoer. Medewerkers kennen hierin:
 Het medicatiebeleid
 De medicatieprotocollen (werking van medicatie, hoe bewaren en op welke manier van
toepassen/verstrekken)
 De eigen verantwoordelijkheid
De medewerkers die risicovolle handelingen uitvoeren, kennen hiervoor ook het bijbehorende
uitvoeringsprotocol.
Bevoegdheid betekent het in opdracht van de arts, zelfstandig uitvoeren van handelingen.
Bekwaamheid betekent dat de handeling is aangeleerd en regelmatig in de praktijk wordt uitgevoerd.
Medewerkers van It Aventoer houden door middel van scholing en training hun bekwaamheid op
peil en behouden waar van toepassing hun bevoegdheid. Op structurele basis worden het
medicatiebeleid en de protocollen binnen het team besproken, geëvalueerd en waar nodig
aangepast. Medewerkers wijzen elkaar op het medicatiebeleid en de uitvoering van de protocollen.
Ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers geven door het ondertekenen van het zorgplan
toestemming aan It Aventoer om medicatie toe te dienen en/of risicovolle- en voorbehouden
handelingen uit te voeren. Daarnaast geldt voor risicovolle en voorbehouden handelingen dat er een
uitvoeringsverzoek van de huisarts of behandelend arts gevraagd wordt.

Aanspreekpunt
Aanspreekpunt voor medicatie op It Aventoer zijn:
 Wendy de Haan (BIG geregistreerde verpleegkundige)
 Antsje Postma
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Medicatie beleid met betrekking tot de bewoners van It Aventoer
 De huisarts of behandelend arts schrijft de medicatie voor.
 De apotheek levert de voorgeschreven medicatie wekelijks in Baxters aan; inclusief een
medicatie aftekenlijst.
 Medicatie wordt op It Aventoer bewaard in afgesloten medicatiekasten.
 De medewerkers van It Aventoer zetten klaar en/of dienen medicatie toe volgens
medicatieveiligheid en protocollen en tekenen af op de medicatie aftekenlijst die door de
apotheek is aangeleverd.
 Bij risicovolle medicatie vindt een dubbele controle plaats door twee medewerkers van It
Aventoer.
 Homeopathische middelen worden op een aparte aftekenlijst bijgehouden.
 Up to date bijsluiters en medicatie informatie wordt verkregen via de app ‘appotheek’.
 Retour medicatie wordt door de begeleiding van It Aventoer verzameld in een daarvoor
bestemde bak, deze wordt bewaard in een afgesloten medicatie kast. Met regelmaat wordt
de inhoud van de bak naar de apotheek gebracht.

Medicatie beleid met betrekking tot deelnemers dagbesteding, dagopvang en logies
 De huisarts of behandelend arts schrijft medicatie voor.
 De apotheek levert de voorgeschreven medicatie aan ouder(s)/verzorgers/begeleiders.
 De ouder(s)/verzorgers/begeleiders geven deelnemers medicatie mee naar It Aventoer en
leveren It Aventoer een up to date medicatielijst.
 De medicatie informatie wordt in ons digitale clientendossier (Qurentis) gezet.
 Medicatie dient aangeleverd te worden in de verpakking of bij voorkeur in een Baxter.
 Medicatie wordt bewaard in een afgesloten medicatiekast.
 Medewerkers van It Aventoer dienen medicatie toe en tekenen dit af op de papieren
medicatielijst in de map in de kantine.
 Up to date bijsluiters en medicatie informatie wordt verkregen via de app ‘appotheek’.

Registratie medicatie incidenten
Bij medicatie incidenten, zoals het vergeten van medicatie, het toedienen van verkeerde medicatie of
wanneer medicatie wordt uitgespuugd, wordt er als volgt gehandeld:
 Overleg met een collega hoe te handelen.
 Altijd terugkoppelen naar en bij vragen of onzekerheid direct contact opnemen met Wendy
de Haan, Antsje Postma of indien nodig met de behandeld arts.
 Vermeld het incident met de omschrijving “medicatie incident” in de rapportage van
Qurentis.
 Bij elke personeelsvergadering zullen de incidenten als leerpunt worden besproken.
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