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Doelstelling van deze visietekst en procedure is dat de juiste gebruiker de juiste medicatie op de 

juiste wijze en het juiste tijdstip inneemt of toegediend krijgt. 

 

Visie en verantwoordelijkheid 

Bewoners organiseren zoveel mogelijk zelf de opvolging van hun gezondheidstoestand en het 

medicatiegebeuren, maar zij kunnen daarbij ondersteuning en begeleiding krijgen voor alle 

handelingen die ze omwille van een beperking niet zelf kunnen uitvoeren. 

We maken een onderscheid tussen bewoners die zelf instaan voor de aanschaf, verdeling en inname 

van hun medicatie en zij die hierbij ondersteuning nodig hebben. Zij die ondersteuning wensen geven 

dit aan via de individuele dienstverleningsovereenkomst. Als de gebruiker zelf verantwoordelijk is 

voor het totale medicatieproces of onderdelen ervan, blijft het onze taak alert te zijn voor signalen 

die kunnen wijzen op verkeerd gebruik van medicatie, bijwerkingen, etc.  

De procedure die we hanteren binnen onze voorziening houdt rekening met de zelfbepaling, 

zelfbeschikking en het stimuleren van de zelfstandigheid bij bewoners met oog voor het 

onderhouden en respecteren van de handelingen die bewoners zelf doen. Bij bewoners die 

ondersteuning wensen gaan we in overleg met de bewoner, huisarts en eventuele mantelzorgers en 
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wordt samen bekeken welke hulp nodig is, waarbij we zoeken naar de minst ingrijpende verandering 

voor de bewoner. 

Wanneer er hulp nodig is, wordt deze gecoördineerd en opgevolgd door de individuele begeleider of 

de sociaal verpleegkundige en dit steeds onder supervisie van de huisarts van de betrokken bewoner 

en/of de instellingsarts. Elke bewoner kiest zijn/haar eigen huisarts. In alle gevallen is het de 

behandelende arts die via een voorschrift bepaalt welke medicatie moet worden toegediend, in 

welke vorm, welke dosissen, op welke tijdstippen en hoe lang de behandeling moet worden 

aangehouden.  

 

Medicatieschema  

Voor alle bewoners wordt de vast voorgeschreven medicatie opgenomen in een standaard 

medicatieschema. Wijzigingen worden gemeld via dagboek. Dit geldt ook voor tijdelijke 

medicatiekuren (vb. antibiotica).  

 

Het verdelen van medicatie en de controle op de verdeling van medicatie 

Om zo weinig mogelijk fouten te maken bij het toedienen van medicatie of inname ervan door de 

bewoner, beschikt iedere bewoner die hierbij assistentie nodig heeft over een uniforme - verplicht 

aan te kopen - medicatiedoos. Alle medicatiedozen zijn voorzien van een medicatieschema waarop 

dag en tijdstippen van inname vermeld staan.  Medicatie die niet in de medicatiedozen kan (vb. 

pleisters, siroop, poedertjes, druppels, …) staan wel duidelijk aangegeven op het medicatieschema en 

worden via dagboek en/of bewonersmap aangegeven waar ze te vinden zijn.  Medicatiedozen 

kunnen zowel op de studio van de bewoner als in het personeelslokaal staan (in individuele afspraak 

met bewoner en arts). 

 

De hulp bij toediening en inname 

Wie wanneer assistentie nodig heeft bij toediening van de medicatie wordt aangegeven op het ADL-

schema. De inname gebeurt door de bewoner zelf of met hulp van een assistent.  

Assistentie bij toediening van medicatie kan gebeuren door: individuele begeleiding of sociaal 

verpleegkundige, adl-assistent, arts, thuisverpleegkundige. Daarnaast kan door een 

dienstverantwoordelijke aan elke collega gevraagd worden medicatie toe te dienen bij maaltijden of 

activiteiten, thuis of op verplaatsing, mits de nodige richtlijnen.  

De hulp bij toediening van medicatie kan zijn: hulp bij het herinneren aan het tijdstip van medicatie-

inname, hulp bij het uit de dozen nemen van de medicatie, hulp bij het geven van de medicatie en 

toezicht op de effectieve inname ervan.  

Medicatie tijdens maaltijden: 

Medicatie die moet worden ingenomen tijdens maaltijden, wordt vanuit het personeelslokaal of de 

studio meegenomen naar de refter en daar ter plekke bedeeld door een aanwezige assistent en 

meteen gegeven. 

Medicatie buiten de maaltijden: 

Om fouten te beperken wordt hulp bij inname van medicatie per bewoner afgewerkt. Dit wil zeggen 

dat assistenten slechts van één bewoner tegelijk medicatie uit het personeelslokaal mogen nemen 
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(het volledige dagdoosje) en dat dit rechtstreeks naar de studio van de betreffende bewoner wordt 

gebracht en toegediend.  

Medicatie buiten Eigen Thuis:  

Het toedienen van medicatie buiten Eigen Thuis (uitstappen, …) gebeurt volgens bovenstaande 

afspraken. Bij georganiseerde uitstappen en activiteiten geven de adl-assistenten de nodige 

medicatie mee en indien nodig richtlijnen voor inname.  

 

De controle en registratie van de inname 

Op de ADL-schema’s staan de uren vermeld waarop de medicatie moet toegediend en afgetekend 

worden en moet op naam afgetekend worden of de medicatie al dan niet gegeven is met ja/neen en 

door wie.  

 

Huisapotheek en/of extra medicatie 

Eigen Thuis beschikt ook over een huisapotheek die gebruikt kan worden door de bewoners en het 

personeel indien nodig. Deze bevindt zich in het personeelslokaal en aan de binnenzijde van de deur 

hangt een lijst waarop ingevuld moet worden wie wanneer gebruik heeft gemaakt van welke 

medicatie (naam/datum/tijdstip en product). 

 

Fouten bij de aanvulling, verdeling, toediening of inname van medicatie 

Er is een aparte procedure uitgeschreven die moet gevolgd worden bij foutieve aanvulling, verdeling, 

toediening of inname van medicatie (gekend door ADL en begeleiding). 

 

Aandachtspunten 

Bij vreemde of verkeerde reacties (bijwerkingen, allergie, … ) op toegediende medicatie wordt 

meteen gecheckt of er geen fout is gebeurd bij toediening: juiste medicijn, juiste dosis, juiste 

bewoner, juiste tijdstip en juiste wijze van toediening? De behandelende arts of desgevallend het 

noodnummer 112 wordt gebeld.  


