DOC Informatiebrochure voor cliënten Medicijngebruik
Uw medicijngebruik
De apotheek en uw huisarts zijn verantwoordelijk voor uw medicijn gebruik. Sinds 2009 is het
niet meer mogelijk om de thuiszorgmedewerker te vragen om medicijnen voor u uit te zitten.
deze taak heeft de apotheek overgenomen en u kunt dus bij uw apotheek terecht om de
medicijnen aan te laten leveren in dagporties. Wanneer u hulp nodig heeft bij het toedienen
van medicijnen dan kunt u dit melden bij de wijkverpleegkundige van A&S Zorg. De
wijkverpleegkundige bespreekt tijdens het intakegesprek waar eventuele problemen liggen
en welke oplossingen mogelijk zijn.
De huisarts
Uw huisarts schrijft de medicijnen voor en controleert of u de goede middelen gebruikt. De
huisarts en apotheek gaat na of de middelen bij elkaar passen en of de geneesmiddelen hun
werk goed doen. Bij het ouder worden neemt het medicijngebruik vaak toe en dat maakt het
soms lastig om precies bij te houden wat u moet gebruiken.
De apotheek
Wanneer u het gevoel heeft dat u fouten maakt bij het innemen of medicijnen door elkaar
haalt dan kunt u de apotheek verzoeken om uw medicijnen niet in doosjes aan te leveren
maar in een zogenaamde baxterrol of in weekverpakking. Uw apotheek kan u informeren
over de mogelijkheden.
Het baxtersysteem
Uw apotheek levert uw medicijnen aan in plastic zakjes. De pillen die u nodig heeft zitten hier
los in en zijn per tijdstip en per dag in zakjes gedaan. Op het zakje staan de namen van de
pillen die er in zitten en de kleur en de hoeveelheid. U kunt het zakje openmaken op het
moment dat u ze moet innemen. De apotheek is verantwoordelijk voor het correct uitzetten
van uw medicijnen.
Losse medicijnen
Het nadeel van het baxtersysteem is dat niet al uw medicijnen op deze manier ingepakt
kunnen worden geleverd. Wanneer u medicijnen maar heel tijdelijk gebruikt of wanneer de
hoeveelheid per dag kan verschillen (bijvoorbeeld bij bloedverdunnende middelen) dan kan
het niet in het baxtersysteem. Ook vloeibare medicijnen of zalven kunnen niet in een zakje.
Dit maakt het voor sommige mensen nog steeds moeilijk en ingewikkeld. Vraag uw apotheek
naar mogelijke oplossingen.
De thuiszorg
Bij de start van de zorg zal de wijkverpleegkundige aan u vragen of u medicatie gebruikt. Als
u de medicatie zelf in beheer heeft zal ze dit in het zorgplan vastleggen. Het kan natuurlijk
zijn dat u later wel hulp nodig heeft, u kunt de thuiszorg vragen u te ondersteunen op het
gebied van uw medicijngebruik.
Er zijn vier mogelijkheden:
1. U regelt geheel zelf uw medicijnengebruik
2. Aanreiken van medicatie door de thuiszorg
Vanuit de thuiszorg komt er een zorgverlener om u de medicatie aan te reiken vanuit het
baxtersysteem van de apotheek. U controleert zelf of u de juist medicatie inneemt. De
zorgverlener tekent het aanreiken van de medicatie af op de toedienlijst van de apotheek. Zo
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hebt u een extra controle op het innemen van de medicatie.
3. Toedienen van medicatie door de thuiszorg
Vanuit de thuiszorg komt er een zorgverlener om u de medicijnen toe te dienen. Wanneer u
medicijnen gebruikt die niet in de baxterrol passen en los worden aangeleverd of medicijnen
uit het baxtersysteem die u niet zelfstandig kunt in nemen dan is er sprake van het toedienen
van medicijnen. Een gediplomeerd verzorgende of verpleegkundig kan u daarbij helpen. Zij
kan de medicatie voor u uit de originele verpakking halen en aanreiken maar zij kan ook,
wanneer dit nodig is, injecties geven of helpen bij andere vormen van toediening.
4. Volledig beheer van de medicatie door de thuiszorg
U draagt het volledige beheer van uw medicijnen over aan de thuiszorgorganisatie. Wanneer
u, bijvoorbeeld door verwardheid, het inzicht en overzicht kwijt bent dan kunt u
wijkverpleegkundige vragen het volledige medicijnbeheer over te nemen. Wanneer A&S Zorg
de verantwoordelijkheid overneemt dan worden de volgende voorwaarden gesteld:






U hebt een baxtersysteem bij de apotheek.
De medicatie in huis staat op een veilig plek. Indien nodig kan er gekozen voor een
afgesloten plek, die alleen voor de zorgverlener van A&S Zorg toegankelijk is.
Indien er familie of andere mantelzorgers aanwezig zijn dan nemen zij niet actief deel
aan het medicatieproces.
De afspraken rond volledig beheer worden in het Zorgplan Risicosignalering en
opvolging en zorgovereenkomst tussen A&S Zorg en u vastgelegd.
De medicatietoedienlijsten moeten minimaal 20 jaar bewaard worden (de
afgetekende lijsten worden door de zorgverleners meegenomen en worden op het
kantoor bewaard).

Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met
A&S Zorg
Tel: 026-4465871
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