Thuiszorg INIS

Persoonlijk & Vakkundig

Informatie leaflet medicatiebeleid Thuiszorg INIS voor cliënten
Thuiszorg INIS heeft een medicatiebeleid beschreven en is opgenomen in het
zorgdossier. Alle zorgverleners zijn op de hoogte van dit beleid en werken conform dit
beleid.
Uw medicijngebruik
De huisarts en de apotheek zijn verantwoordelijk voor het voorschrijven en verstrekken
van uw medicijnen. Voorheen was het gebruikelijk dat de (wijk)verpleegkundige
wekelijks uw medicatie voor u ging uitzetten. Deze taak heeft de apotheek overgenomen
en u kunt dus uw apotheek vragen om de medicijnen aan te leveren in bijvoorbeeld een
medicijnrol(baxterrol) of medicijndoos. Medicijnen die u slechts tijdelijk gebruikt,
vloeibare medicijnen of medicijnen die bijvoorbeeld geïnjecteerd moeten worden,
kunnen niet op deze manier door de apotheek geleverd worden. Wanneer u daar hulp bij
nodig hebt of wanneer het voor u lastig wordt om het overzicht te houden, overleg dan
met uw apotheek of huisarts
De huisarts
Uw huisarts schrijft de medicijnen voor en controleert of u de juiste middelen gebruikt,
of de middelen bij elkaar passen en of de geneesmiddelen hun werk goed doen.
De apotheek
Sinds 2009 is het niet meer mogelijk om via de AWBZ een verpleegkundige of
verzorgende te laten komen om uw medicijnen uit te zetten. Wanneer u het gevoel hebt
dat u fouten maakt bij het innemen van uw medicijnen, of de medicijnen door elkaar
haalt, dan kunt u de apotheek verzoeken om uw medicijnen niet in doosjes aan te
leveren maar in een weekverpakking. Uw apotheek kan u informeren over de
mogelijkheden.
De baxterrol
Uw apotheek levert uw medicijnen aan in plastic zakjes. De pillen die u nodig hebt zitten
hier los in en zijn per tijdstip, per dag in zakjes gedaan. Op het zakje staan de namen van
de pillen die erin zitten, de kleur en de hoeveelheid. U kunt het zakje openmaken op het
moment dat u ze moet innemen.
De apotheek is nu verantwoordelijk voor het correct uitzetten van uw medicijnen. Het
laten aanleveren van de medicijnen op deze manier brengt voor u geen extra kosten
mee.
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Losse medicijnen
Het nadeel van het baxtersysteem is, dat niet al uw medicijnen op deze manier kunnen
worden geleverd. Wanneer u medicijnen maar tijdelijk gebruikt of wanneer de
hoeveelheid per dag kan verschillen (bijvoorbeeld bij bloedverdunnende middelen), dan
kan het niet in de baxterrol. Ook vloeibare medicijnen of zalven kunnen niet in een zakje.
Dit maakt het voor sommige mensen nog steeds moeilijk en ingewikkeld.
De thuiszorg (Thuiszorg INIS)
Omdat de hulp bij het uitzetten van medicatie niet meer onder de verpleging van de
thuiszorg valt, is het voor zorgverleners niet altijd mogelijk om cliënten met hun
medicatie te helpen.
Als er een zorgverlener bij u in huis is om u bijvoorbeeld te helpen met het aantrekken
van uw steunkousen of helpen met schoonmaken van uw huis (huishoudelijke hulp), dan
mag deze zorgverlener zich niet zomaar bezighouden met uw medicijnen. De
zorgverlener beschikt niet altijd over de juiste kennis en diploma's om te weten waar de
medicijnen voor zijn, hoeveel u moet innemen en wat de bijwerkingen kunnen zijn. Een
zorgverlener die een helpende diploma heeft, mag u wel het zakje aangeven en het
openmaken en de medicijnen in uw handen leggen, maar niet meer dan dat. Zij mag de
medicijnen niet fijnmaken, door uw eten doen of in uw mond leggen.
Heeft u meer hulp nodig en kunt u niet uit de voeten met de door de apotheek geleverde
baxterrol of heeft u zoveel medicatie dat u alsnog in de war raakt, neem dan contact op
met uw zorgcoördinator/zorgmanager binnen Thuiszorg INIS, uw huisarts of de
apotheek, zodat wij gezamenlijk voor u de juiste oplossing vinden.

Voor meer informatie over het medicatiebeleid van Thuiszorg INIS, kunt u contact
opnemen met uw zorgcoördinator of uw zorgmanager.
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