
 

 

Pitch Toedieningsregistratie medicijnen in de gehandicaptenzorg 

 

Voor cliënten in de gehandicaptenzorg is het van belang dat 

medicatiegebruik plaatsvindt in een closed loop: voorschrijven – afleveren – 

toedienen – gebruik. Daarmee wordt het medicijngebruik door de cliënt beter gemonitord 

en kan het medicatiebeleid adequater worden afgestemd op de cliënt. Daarbij kan de 

praktijk van het medicatieproces worden gemonitord en wanneer nodig worden 

aangepast. Dit is van extra belang in situaties waarbij de cliënt zelf beperkt overziet wat 

de effecten en gevolgen zijn van medicijngebruik. 

 

1. Beschrijf de informatieuitwisseling tussen samenwerkende zorgverleners in het 

betreffende transmurale zorgproces. 

Gegevensuitwisseling m.b.t. voorschrijven en afleveren van medicatie verloopt bij de 

meeste aanbieders van gehandicaptenzorg digitaal. Het digitale spoor gaat in veel 

gevallen over op een papieren spoor vanaf het moment dat de medicatie wordt 

afgeleverd op locatie. De kist met medicatie in een baxter wordt afgeleverd met een 

papieren toedieningslijst en een papieren AMO. Een baxter wordt in de regel 

afgeleverd voor een periode van 2 weken 

 

2. Welke informatie is relevant voor de patiënt om te ontvangen en om te delen? 

Voor cliënt én professional is het van belang dat informatie als naam, hoeveelheid, 

frequentie en toedieningswijze correct en actueel zijn. Tevens is het van belang dat er 

zicht is op het daadwerkelijk gebruik van voorgeschreven medicatie en mogelijke 

interacties met andere (zelfzorg) middelen die de cliënt gebruikt. 

 

3. Welke risico’s bestaan er voor de patiënt? 

Het ontbreken van deze gegevens vormt een risico voor de cliënt, onder meer omdat 

tussentijdse wijzigingen in de medicatie niet adequaat worden geregistreerd en 

medicatie mogelijk niet tijdig wordt aangepast a.g.v. het ontbreken van tijdige 

feedback. 

Een aanzienlijk deel van de medewerkers is agogisch geschoold en heeft daarmee 

minder affiniteit en kennis op het gebied van medicatie. Onder begeleiding van 

bijvoorbeeld medicatiefunctionarissen hebben deze medewerkers een rol bij het 

toedienen van medicatie.  

 

4. Benoem beschikbare relevante veldnormen of richtlijnen en informatiestandaarden 

(over taal en techniek). 

Relevante richtlijn is de handreiking medicatiebeleid gehandicaptensector. Deze geeft 

het veld handvatten voor het uitvoeren van het medicatieproces. De richtlijn wordt 

momenteel geactualiseerd door de VGN. Voor uitwisseling van medicatiegegevens is 

de richtlijn overdracht medicatiegegevens in de keten van belang, inclusief de 

onderliggende informatiestandaard. 

 


