Opdrachtformulier

Medicijngebruik registreren
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 Wat heeft de wet BIG te maken met het registreren van medicijnen?
b Wat is het verschil tussen de sterkte en de dosering van het medicijn?
c Waarom is het noteren van de toedieningswijze van het medicijn belangrijk?
Opdracht
Je gaat de medicijnen registreren op een medicatiekaart aan de hand van een casus van mevrouw Bolland.
Vooraf
Lees de casus beschreven onder de uitvoering. Lees tevens het handelingsformulier van deze vaardigheid en deze
oefenopdracht.
Gebruik voor de registratie:
- een pen;
- de medicatiekaart.
Uitvoering
Je vult de medicatiekaart in aan de hand van de gegevens uit de case.
Mevrouw Bolland woont zelfstandig en is alleenstaand. En omdat ze vergeetachtig raakt, heeft ze dagelijks hulp bij de
zelfzorg en worden haar medicijnen voor haar uitgezet en toegediend. Ze heeft ouderdomsdiabetes. Daarom krijgt ze tijdens
het ontbijt twee tabletten Daonil 5 mg. ’s Nachts slaapt ze slecht in en gaat dan door het huis zwerven, dus heeft de arts één
tablet Mogadon 5 mg voorgeschreven. Sinds die tijd gaat het slapen prima en is ze overdag daardoor redelijk actief. Haar
activiteit bestaat uit het steeds weer opnieuw schoonmaken van de huiskamer, de rest vergeet ze. Ze geniet zichtbaar van het
schoonmaken en het gevoel te hebben nuttig te zijn. Eten krijgt ze van Tafeltje-dek-je. Deze week (maandag 18/3 tot en met
vrijdag 22/3) zorgt Ria Verbeek in de ochtend voor haar. ’s Avonds komt Kim van der Geest haar gereedmaken voor de nacht.
Iedere middag komt in overleg met haar dochter óf de buurvrouw langs óf één van de vier kinderen. Als Ria bij haar
binnenkomt, vindt ze mevrouw Bolland met een rood gezicht en zweterig in haar bed. Het lijkt wel of ze ziek is. Als ze de
temperatuur opneemt, heeft mevrouw 38.9°C. Ria belt de huisarts die nog tijdens haar verzorgingsuren langskomt. Hij
constateert een luchtweginfectie en schrijft antibiotica voor. Ze krijgt Amoxicillinum 500 mg capsule driemaal daags. Tevens
mag ze zo nodig viermaal daags een paracetamol bij een temperatuurstijging tot 39°C of meer. Ria haalt nog even de
medicijnen bij de apotheek en maakt verdere afspraken over de zorg omtrent de medicatie. Tevens vult ze de medicatiekaart
in en zet de medicatie uit, waarna ze weer achter slot en grendel wordt gezet in een daarvoor bestemd kastje. Ze geeft de
medicatie aan mevrouw Bolland en tekent ze af. In de middag komt de buurvrouw, mevrouw De Ru, en geeft haar de
medicijnen, totdat er een andere oplossing is gevonden. ’s Avonds komt Kim en draagt zorg voor de medicatie.
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ILLUSTRATIE Medicatiekaart
Nabespreking
Je bespreekt met een andere student of de docent de ingevulde medicatiekaart aan de hand van de criteria van de
handelingsformulier van deze vaardigheid.
Noteer naar aanleiding van de nabespreking je aandachtspunten en persoonlijke leerdoelen op het handelingsformulier.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Handelingsformulier

Medicijngebruik registreren
Naam student:	Naam observator:
Datum:

  
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
	Registreert de medicijnen op de medicatiekaart aan de hand van de volgende criteria:
·	Noteer de naam van de zorgvrager op de juiste wijze;
•	Noteer de juiste geboortedatum van de zorgvrager;
•	Noteer de naam van de verpleegkundige op de juiste wijze;
•	Noteer de naam van de medicijnen op de juiste wijze;
•	Noteer de sterkte van het medicijn op de juiste wijze;
•	Noteer de dosering van het medicijn op de juiste wijze;
•	Noteer de relevante toedieningswijze van het medicijn;
•	Noteer de begindatum waarop het medicijn gestart wordt;
•	Noteer de eventuele stopdatum van het medicijn;
• Vul de medicatiekaart duidelijk en overzichtelijk in.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Medicijngebruik registreren
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 registreren op de Medicatiekaart.
Uitvoering

V

O

B

S

1 Past de criteria voor het invullen van de Medicatiekaart volgens protocol toe.
2 Vult de Medicatiekaart duidelijk en overzichtelijk in.
3 Werkt ergonomisch, hygiënisch, kostenbewust en efficiënt.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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