Opdrachtformulier

Het controleren en uitzetten van de medicijnen
van een zorgvrager
Naam student:
Datum:

Voordat je gaat oefenen
1	Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met
medestudenten of je docent.
2 Kijk in de bronnen welke informatie je kunt gebruiken bij het oefenen van deze vaardigheid.
3 Beantwoord onderstaande vragen.
a Beschrijf kort op welke manier het uitzetten en controleren van de medicijnen te maken heeft met veiligheid,
hygiëne en milieu.
b Geef een voorbeeld wanneer je de zorgvrager betrekt bij het uitzetten van de medicatie en geef een voorbeeld
wanneer je dat niet doet.
c	De houdbaarheidsdatum van de medicatie blijkt bij controle te zijn overschreden. Wat doe je in een thuissituatie en
wat doe je in een intramurale instelling?
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Handelingsformulier

Het controleren en uitzetten van de medicijnen
van een zorgvrager
Naam student:
Datum:

Naam observator:
  
Beoordeling:
  

Voor alle handelingen geldt:
•	Raadpleeg het dossier;
• Zorg voor voldoende privacy;
• Was je handen volgens de WIP-procedure;
•	Pas de voorschriften toe;
• Observeer en controleer de zorgvrager.

De student:		
Goed
Fout
1	Informeert:		
• Vertel de zorgvrager dat je de medicijnen voor hem gaat uitzetten voor
die dag en waarom.
2 Zet alle benodigdheden klaar:		
•	Het doseringsvoorschrift of toedienlijst;
•	De medicijnen van de zorgvrager volgens afspraak;
•	De medicijncassette van de zorgvrager (Controleer de medicijncasette op
resterende medicijnen.);
•	De medicijnenkar.
3 Voert handeling uit:		
• Zorg voor een rustige omgeving;
•	Controleer elk medicijn, het doseringsvoorschrift en de gegevens van de zorgvrager;
•	Controleer het medicijn op de houdbaarheidsdatum;
•	Controleer of de naam en geboortedatum van de zorgvrager op het medicijn staat;
•	Controleer of de sterkte van het medicijn, dosering, tijdstip en toedieningswijze
overeenkomen met het doseringsvoorschrift;
Vul de medicijncasette per medicijn aan de hand van het doseringsvoorschrift
• Verdeel het medicijn (of de medicijnen) over de medicijndoos of in de medicijnkar
in het daarvoor beschreven vakje volgens voorschrift;
• Zet de medicijnen die je nog moet uitzetten aan een kant van jezelf.
• Neem het medicijn uit de verpakking. Houd waar mogelijk de blisterverpakking in tact.
Voorkom als zorgverlener direct (huid)contact met het medicijn (vooral bij antibiotica,
cytostatica en hormoonpraparaten) . Draag zonodig handschoenen.
•	Doe de juiste hoeveelheid van het medicijn in het (de) juiste vakje(s).
•	Controleer of het medicijn in het (de) juiste vakje(s) is gestopt.
• Zet het doosje van het uitgezette medicijn op een andere plek dan de nog uit te
zetten medicijnen;Herhaal de bovenstaande vijf punten voor alle voorgeschreven
medicijnen van deze zorgvrager;
•	Als alle medicijnen zijn uitgezet: controleer of alle vakjes de juiste hoeveelheid
medicijnen bevatten aan
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• de hand van het doseringsvoorschrift.
•	Teken op het doseringsvoorschrift het uitzetten af met een paraaf;
•	Leg de zorgvrager (bij eigen beheer van de medicijncassette) uit hoe de
medicijncassette werkt en welke medicatie op welk tijdstip ingenomen
moet worden;
•	Controleer of de zorgvrager de uitleg begrepen heeft;
• Zet alle medicijnen die niet uitgezet hoeven te worden op de daarvoor
bestemde plaats weg volgens de bewaarreglementen;
• Noteer eventueel de datum van opening van het medicijn en de naam van de
zorgvrager op het etiket.
Goed

Fout

4	Past juiste nazorg toe:		
•	Informeer of de zorgvrager nog vragen heeft.
5	Rapporteert de bevindingen:		
• Noteer dat de medicijnen zijn uitgezet en voor welke periode (voor een week
of voor een dag).
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Het controleren en uitzetten van de medicijnen
van een zorgvrager
Naam student:
Datum:

Naam beoordelaar:
  
Beoordeling:
  

Kruis aan hoe de handelingen zijn uitgevoerd. Kies uit: V = Voldoende; O = Onvoldoende
Kruis aan door wie de beoordeling is gedaan. Kies uit: B = BPV; S = School
Opdracht
Je gaat medicijnen controleren en uitzetten voor een zorgvrager.
Voorbereiding

V

O

B

S

V

O

B

S

V

O

B

S

1 Verzamelt de relevante gegevens, met name uit het zorgdossier.
2 Vertelt de zorgvrager wat ze gaat doen.
3 Zet alle benodigdheden klaar.
4 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
Uitvoering
5	Controleert de medicijnen volgens protocol.
6 Zet de medicijnen uit volgens protocol.
7 Betrekt zo mogelijk de zorgvrager bij de handeling.
8	Laat het uitzetten van de medicijnen door een collega controleren.
9 Werkt ergonomisch, hygiënisch, kostenbewust en efficiënt.
Nazorg
10 Vraagt indien nodig de zorgvrager of hij nog vragen heeft.
11	Ruimt alles op de juiste plaats en wijze op.
12 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
13	Rapporteert de relevante bijzonderheden in het zorgdossier.
14 Geeft aan de leidinggevende door als de medicijnen op of bijna op zijn.
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Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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