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Voorwoord
In het derde leerjaar van de opleiding HBO-verpleegkunde komt, voor ons als duale
studenten, het uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek aan de orde. Het kwaliteitsonderzoek dat
voor u ligt is uitgevoerd in de periode april 2012 tot en met september 2012. Kwaliteit van
zorg is actueel in alle zorgsectoren. Ook medicatieveiligheid is een onderwerp dat in alle
zorgsectoren aan bod komt. Het is voor ons een uitdaging om onszelf hierin te verdiepen. De
keuze voor het onderzoek, genaamd: “terugdringen medicatie-incidenten” is dan ook
gebaseerd op het feit dat medicatie-incidenten voor ons herkenbaar zijn en dicht staan bij de
beroepspraktijk.
Het onderzoeksverslag is opgebouwd uit zes hoofdstukken. Deze hoofdstukken bevatten allen
meerdere paragrafen met eventuele subparagrafen. De opbouw van dit onderzoeksverslag is in
de inhoud overzichtelijk weergegeven. Elk hoofdstuk wordt ingeleid met een beknopte
beschrijving van de inhoud. Dit maakt het onderzoeksverslag prettig leesbaar.
Het onderzoeksverslag is met veel enthousiasme door ons geschreven. Wij zijn trots op het
resultaat en hopen op deze wijze een bijdrage te leveren aan een verbetering van de
medicatieveiligheid in de thuiszorg bij ZZG-zorggroep.
Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om verschillende personen te bedanken voor de
mogelijkheid die ons geboden is om binnen deze setting het kwaliteitsonderzoek uit te
voeren. Rob van der Sande danken wij voor zijn professionele en inhoudelijke toewijding,
waardoor wij geënthousiasmeerd zijn geraakt voor het vak als onderzoeker. Joop Ruck willen
wij bedanken voor zijn visie en feedback tijdens deze gehele periode.

Ilvy van Lieshout en Lisanne van Veghel
Nijmegen, 27 september 2012
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Samenvatting
Achtergrond
Uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkt dat jaarlijks 16.000
mensen onnodig in het ziekenhuis belandden door verkeerd geneesmiddelengebruik. Zeven
procent daarvan komt zelfs te overlijden (Schalkwijk, 2010, p. 7). In datzelfde onderzoek
komt naar voren dat voornamelijk de situatie in de thuiszorg zorgelijk is. Bij 75% van de 49
bezochte thuiszorginstellingen liepen cliënten onnodig gevaar.
Ook in een enquête van de Consumentenbond onder 406 verpleegkundigen gaf bijna de helft
van de verpleegkundigen aan maandelijks te maken te hebben met medicatie-incidenten en
17% zelfs wekelijks (Nursing, 2010). Deze cijfers tonen aan dat er op het gebied van
medicatieveiligheid het een en ander verbeterd kan worden. Ook ZZG-zorggroep is klaar voor
een verbeteringsslag op dit terrein. Dit onderzoek vindt dan ook plaats bij de thuiszorg van
deze instelling in de regio Beek en Ubbergen, Heumen en Groesbeek. In dit onderzoek wordt
gekeken naar het aantal medicatie-incidenten, de soorten medicatie-incidenten en de oorzaken
van deze medicatie-incidenten volgens medewerkers. Tot slot worden aanbevelingen voor de
instelling opgesteld.
Probleemstelling
“Op welke wijzen kunnen de medicatie-incidenten in de thuiszorg van ZZG-zorggroep
worden verminderd?”
Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoek is het opstellen van aanbevelingen om het aantal medicatieincidenten in de thuiszorg van ZZG-zorggroep te verminderen. Hiermee wordt beoogd dat de
medicatieveiligheid in de thuiszorg van ZZG-zorggroep verbetert.
Methode
In dit onderzoek wordt een mixed design toegepast. In fase 1 van het onderzoek wordt
gebruik gemaakt van een kwantitatieve onderzoeksmethode waarmee de MIC-meldingen van
ZZG-zorggroep worden geanalyseerd. De doelpopulatie zijn alle MIC-meldingen die
betrekking hebben op medicatie-incidenten. Inclusiecriteria zijn: melding is gedaan in 2009,
2010 of 2011, melding is afkomstig uit de thuiszorg van ZZG-zorggroep en zowel categorie
als oorzaak van het medicatie-incident is aangekruist. Aan de hand van de inclusiecriteria
blijft een studiepopulatie van 95 meldingen over.
Vervolgens wordt in fase 2 van het onderzoek voor het verklaren van en het inzicht geven in
de medicatie-incidenten gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethode. Door
middel van interviews worden de oorzaken en/of factoren die bijdragen aan de medicatieincidenten achterhaald. De studiepopulatie zijn v&v met opleidingsniveau 3, 4 of 5 die binnen
de thuiszorg van ZZG-zorggroep werkzaam zijn.
Tot slot worden aan de hand van de uitkomsten aanbevelingen opgesteld voor de thuiszorg
van ZZG-zorggroep.
Resultaten
De categorie medicatie-incident die in fase 1 van het onderzoek in de MIC-meldingen het
meest voorkwam was: medicatie niet gegeven. De oorzaken voor medicatie-incidenten die het
meest voorkwamen in de MIC-meldingen waren: vergissing van medewerker en vergeten
door medewerker. In fase 2 van het onderzoek kwamen in de interviews de volgende
oorzaken en/of factoren naar voren die bijdragen aan medicatie-incidenten: niet goed lezen
van werkinstructie, niet uitvoeren van dubbelcheck, gebruik van verschillende medicatie2

systemen, fouten van cliënten, medicatie niet aftekenen en wel geven of andersom,
onduidelijk MIC-formulier en/of MIC-procedure en niet gekwalificeerde medewerker die
medicatie verstrekt.
Conclusie
Als ZZG-zorggroep de aanbevelingen naleeft die aan de hand van dit onderzoek zijn
opgesteld, is de verwachting dat het aantal medicatie-incidenten vermindert.
Aanbevelingen
De belangrijkste aanbeveling die bij meerdere oorzaken en/of factoren van medicatieincidenten naar voren komt, is het achterhalen van de systematische fout(en) achter het
medicatie-incident. Daarnaast wordt het aanbevolen aan de organisatie om zich te verdiepen
in risicovolle medicatie, één medicatiesysteem in te voeren en duidelijkheid te verschaffen
aan de medewerkers betreffende hun bevoegdheden.
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Hoofdstuk 1 Inleiding
Jaarlijks belandden 16.000 mensen onnodig in het ziekenhuis door verkeerd
geneesmiddelengebruik. Zeven procent daarvan komt zelfs te overlijden. Dit blijkt uit een
onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (Schalkwijk, 2010, p. 7). Daarnaast
komt in datzelfde onderzoek naar voren dat voornamelijk de situatie in de thuiszorg zorgelijk
is. Bij 75% van de 49 bezochte thuiszorginstellingen liepen cliënten onnodig gevaar.
Ook in een enquête van de Consumentenbond onder 406 verpleegkundigen gaf bijna de helft
van de verpleegkundigen aan maandelijks te maken te hebben met medicatie-incidenten en
17% zelfs wekelijks (Nursing, 2010). Uit voorgaande cijfers blijkt dat de medicatieveiligheid
beter kan.
Over de definitie van het begrip ‘medicatie-incident’ bestaat nog geen eenduidigheid in de
literatuur. In het onderzoeksverslag dat voor u ligt wordt de definitie van het Nederlands
Technische Afspraak (NTA) 8009:2007 gehanteerd: “een onbedoelde gebeurtenis tijdens het
zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden”
(VMS Veiligheidsprogramma, 2009).
Het melden van medicatie-incidenten komt voort uit de Kwaliteitswet zorginstellingen. In
deze wet staat beschreven dat een instelling de kwaliteit van zorg systematisch moet bewaken,
beheersen en zo mogelijk verbeteren. Dat kan een instelling het beste doen door een
kwaliteitssysteem te ontwikkelen.
Een kwaliteitssysteem is een methode om de kwaliteit te bewaken en te verbeteren (Hollands,
Hendriks, Ariëns & Verheggen, 2005, p. 113). Kwaliteitssystemen zijn vooral gebaseerd op
kwaliteitsmodellen. Een voorbeeld van een kwaliteitsmodel is de ISO 9000-serie (Hollands,
Hendriks, Ariëns & Verheggen, 2005, p. 115). Aan de hand van dit kwaliteitsmodel heeft
Zorggroep Zuid-Gelderland (ZZG-zorggroep), de organisatie waar dit onderzoek wordt
uitgevoerd, een kwaliteitssysteem opgezet.
Er zijn diverse methoden die mogelijkheden bieden om systematisch aan de kwaliteit van zorg
te werken. Het melden van incidenten is één van deze mogelijkheden (Poot, Mintjes - de
Groot, Weststrate, van der Eerden & Adriaansen, 2008, p. 201).
Binnen verzorgingshuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg wordt voor het melden van
medicatie-incidenten gebruik gemaakt van het Melding Incident Cliënten (MIC)meldingssysteem. Dit meldingssysteem wordt gezien als een stuurinstrument voor de kwaliteit
van zorg binnen deze zorgsettingen (Pagie, 2011). Hiermee worden incidenten, waaronder
medicatie-incidenten, inzichtelijk gemaakt en kunnen interventies ingezet worden.
Het verstrekken van medicatie wordt in de praktijk uitgevoerd door verpleegkundigen en
verzorgenden (v&v). Deze beroepsgroepen zijn bevoegd en bekwaam om deze handeling uit
te voeren. Dit is vastgelegd in de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet
BIG) (Inspectie voor de Gezondheidszorg1, 2012).
Het kwaliteitsonderzoek dat voor u ligt heeft als onderwerp ‘het terugdringen van medicatieincidenten in de thuiszorg van ZZG-zorggroep’. Uit een eerdere inventarisatie van ZZGzorggroep blijkt dat de meest voorkomende fout het verkeerd toedienen van medicatie is. Dit
staat omschreven in de opdracht die ZZG-zorggroep heeft uitgegeven. Het gaat in die
gevallen vaak om vergeten medicatie of te laat toegediende medicatie. ZZG-zorggroep wil
een werkwijze introduceren die het aantal medicatie-incidenten terugdringt. De landelijke
projecten met betrekking tot medicatie-incidenten hebben plaatsgevonden in een tijd dat dit
geen prioriteit had bij ZZG-zorggroep, maar nu zou er ruimte zijn voor het maken van een
verbeteringslag op dit terrein.
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ZZG-zorggroep heeft het Lectoraat Langdurige zorg, verbonden aan de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen, aangesteld om dit kwaliteitsonderzoek uit te voeren.
Doelstelling
Aan het eind van het kwaliteitsonderzoek zijn aanbevelingen opgesteld om het aantal
medicatie-incidenten in de thuiszorg van ZZG-zorggroep te verminderen, waarmee wordt
beoogd dat de medicatieveiligheid in de thuiszorg van ZZG-zorggroep verbetert.
Vraagstelling
Hoofdvraag
Op welke wijzen kunnen de medicatie-incidenten in de thuiszorg van ZZG-zorggroep worden
verminderd?
Deelvragen
1. Welke medicatie-incidenten meldden v&v uit de thuiszorg van ZZG-zorggroep in de MICmeldingen in de periode van 2009 tot en met 2011?
2. Welke oorzaken voor de medicatie-incidenten meldden v&v uit de thuiszorg van ZZGzorggroep in de MIC-meldingen in de periode van 2009 tot en met 2011?
3. Wat zijn volgens v&v uit de thuiszorg van ZZG-zorggroep oorzaken en/of factoren die
bijdragen aan medicatie-incidenten?
Leeswijzer
Het onderzoeksverslag begint met hoofdstuk 2, het theoretisch kader. Dit hoofdstuk beschrijft
relevante literatuur die van toepassing is op dit onderzoek. Zo wordt gestart met het
onderwerp medicatieveiligheid, het onderwerp van dit kwaliteitsproject. Medicatieveiligheid
wordt getoetst middels de kwaliteitswet zorginstellingen. Eisen die deze kwaliteitswet stelt,
komen aan bod in de paragrafen kwaliteitssysteem en kwaliteitsmodellen. Middels het werken
aan de hand van kwaliteitsmodellen, komt het melden van incidenten naar voren. Ook wordt
de Wet voor de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg toegelicht. Deze wet is namelijk
van toepassing op het mogen klaarmaken en verstrekken van medicatie.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de methode van onderzoek, het onderzoeksdesign en de
onderzoekspopulatie beschreven waar in dit onderzoek voor gekozen is. Daarnaast wordt
toegelicht op welke wijze validiteit en betrouwbaarheid gegarandeerd wordt.
In hoofdstuk 4 worden de resultaten per deelvraag beschreven die uiteindelijk leiden tot het
antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek. Na het beschrijven van deze resultaten wordt
in hoofdstuk 5, de slotbeschouwing, een discussie gehouden en worden de conclusies van dit
onderzoek weergegeven.
De opgestelde aanbevelingen voor ZZG-zorggroep zijn beschreven in hoofdstuk 6.
Als afsluiting van het onderzoeksverslag is een literatuurlijst opgesteld, waarin een overzicht
staat van de literatuur waarvan gebruik is gemaakt.
Achterin het onderzoeksverslag bevinden zich nog enkele bijlagen die diverse onderdelen in
het onderzoeksverslag verduidelijken.
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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader
In dit hoofdstuk worden de onderwerpen die in de inleiding naar voren zijn gekomen nader
toegelicht. De volgorde waarin deze onderwerpen in de inleiding aan bod zijn gekomen, is in
dit hoofdstuk ook aangehouden.
2.1 Medicatieveiligheid
2.1.1 Medicatieveiligheid
De Inspectie van de Gezondheidszorg definieert medicatieveiligheid als: “alle activiteiten die
zijn gericht op het juist voorschrijven en afleveren en het juiste gebruik van geneesmiddelen”
(Hardeman, 2011, p. 5). Middels strenge eisen wordt medicatieveiligheid getoetst in de
praktijk. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van indicatoren, thematisch onderzoek en
toezichtbezoeken (Inspectie voor de Gezondheidszorg2, 2012). In 2009 en 2010 heeft de IGZ
thematisch toezicht uitgevoerd op dit onderwerp in verpleeghuizen, verzorgingshuizen,
gehandicaptenzorg en thuiszorg. Een duidelijke conclusie kwam hieruit naar voren. De
medicatieveiligheid voor cliënten in de langdurige zorg is onvoldoende (Hardeman, 2011, p.
5).
2.1.2 Medicatie-incidenten
Er bestaan verschillende definities van het begrip medicatie-incident in de literatuur.
De definitie zoals deze beschreven staat in het Nederlands Technische Afspraak (NTA)
8009:2007 luidt: “een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de
patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden” (VMS Veiligheidsprogramma,
2009). Deze definitie is gelijk aan de definitie die in 2005 door een landelijke commissie van
deskundigen onder voorzitterschap van prof. dr. G. van der Wal is opgesteld (de Vries, de
Groot – van Wijk, Beusekom & Orsini, 2011). Ook van Everdingen et al. (2006) hanteren
deze definitie (p. 11).
Een systematic review van Lisby, Nielsen, Brock & Mainz (2010) beschrijft de definities van
het begrip medicatie-incident die in verschillende studies worden gehanteerd. In dit review
komt naar voren dat 17 van de 45 studies de definitie van the National Coordinating Council
for Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP) hanteren. Deze definitie luidt:
“een medicatie-incident is elke vermijdbare gebeurtenis die kan veroorzaken of leiden tot
onjuist medicatiegebruik of letsel aan de patiënt, terwijl de medicatie onder controle is van de
beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, patiënt of consument” (NCCMERP, 2012).
Aangezien in de Nederlandse literatuur vooral de definitie van het NTA wordt gehanteerd, is
deze definitie ook van toepassing in dit onderzoek.
2.2 Kwaliteitswet zorginstellingen
De Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ) verplicht zorginstellingen hun eigen kwaliteit te
bewaken, beheersen en te verbeteren (Inspectie voor de Gezondheidszorg3, 2012).
De wet stelt vier kwaliteitseisen waaraan een zorginstelling moet voldoen:
De zorgaanbieder moet verantwoorde zorg aanbieden. Onder verantwoorde zorg wordt
verstaan: zorg van goed niveau die doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend
en die is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt (Sorgdrager, 1996). Hoewel veiligheid
niet expliciet wordt benoemd, is dit wel degelijk een aspect van kwaliteit. Kwaliteitsbeleid,
veiligheidsbeleid en risicomanagement zijn complementaire activiteiten (Schellekens & van
Everdingen, 2001, p. 116-119).
De zorgaanbieder organiseert de zorgverlening op zodanige wijze, voorziet de instelling van
kwalitatief en kwantitatief personeel en materieel, en draagt zorg voor een zodanige
toewijzing van de verantwoordelijkheden, dat leidt of moet leiden tot verantwoorde zorg.
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De zorgaanbieder draagt zorg voor:
Het op systematische wijze verzamelen en registreren van gegevens over de kwaliteit van
zorg;
Het aan de hand van die gegevens op systematische wijze toetsen in hoeverre de wijze van
uitvoering van punt 2 leidt tot een verantwoorde zorgverlening;
Het op basis van de uitkomst van de toetsing veranderen van de wijze waarop punt 2 wordt
uitgevoerd.
De zorgaanbieder brengt jaarlijks een verslag uit, waarin hij verantwoording aflegt over het
beleid dat hij in het afgelopen kalenderjaar heeft gevoerd en over de kwaliteit van zorg die hij
in het afgelopen kalenderjaar heeft verleend (Sorgdrager, 1996).
2.3 Kwaliteitssysteem
In de derde kwaliteitseis van de Kwaliteitswet staat dat de instelling de kwaliteit van zorg
systematisch moet bewaken, beheersen en verbeteren. Dit kan een instelling het beste doen
door een kwaliteitssysteem te ontwikkelen. Die bestaat uit een beschrijving van de wijze
waarop de kwaliteit wordt bewaakt, beheerst en verbeterd (Hollands, Hendriks, Ariëns &
Verheggen, 2005, p. 113).
De reden om een kwaliteitssysteem in te voeren, is allereerst het creëren van een structuur
waarbinnen een organisatie aan de kwaliteit werkt. Daarnaast is er ook een externe reden voor
het opbouwen van een kwaliteitssysteem. Door het gestructureerde karakter van een
kwaliteitssysteem kan aan de buitenwereld (cliënten, financiers en overheid) duidelijk worden
gemaakt op welke wijze de organisatie aan de kwaliteit werkt (Walburg, 1997).
De Kwaliteitswet stelt kwaliteitssystemen verplicht, maar bepaalt niet welke systemen dat
moeten zijn (Everdingen et al., 2006, p. 30).
2.4 Kwaliteitsmodel
2.4.1 Kwaliteitsmodel
Kwaliteitssystemen zijn vooral gebaseerd op verschillende kwaliteitsmodellen.
Kwaliteitsmodellen zijn een vereenvoudigde weergave van de organisatie en/of processen van
de zorgverlening. Het brengt complexe processen terug tot een aantal aspecten, waardoor
beïnvloeding van het totale proces eenvoudiger wordt.
Kwaliteitsverbetering en certificering zijn belangrijke redenen om met een kwaliteitsmodel te
gaan werken (Poot, Mintjes – de Groot, Weststrate, van der Eerden & Adriaansen, 2008, p.
202).
2.4.2 Soorten kwaliteitsmodellen
Er zijn verschillende soorten kwaliteitsmodellen met ieder hun eigen criteria. In dit stuk wordt
uitsluitend ingegaan op de ISO 9000-serie, omdat de organisatie waarbinnen dit
kwaliteitsonderzoek plaatsvindt, ZZG-zorggroep, dit kwaliteitsmodel hanteert. Dit model is in
elk type bedrijf toepasbaar. Het model is primair gericht op behoud van de kwaliteit, maar
biedt ook mogelijkheden voor verbetering. De ISO 9000-serie stelt de volgende eis: het
kwaliteitsbeleid moet schriftelijk vastgelegd en gecommuniceerd worden naar alle
medewerkers. Daarnaast zijn tevreden klanten en het voldoen aan de wettelijke voorschriften
eisen van de ISO 9000-serie. Tot slot moeten bedrijfsprocessen worden vastgelegd en moet
ook daadwerkelijk volgens deze processen te werk worden gegaan. Met regelmatige audits
wordt de norm getoetst (Poot, Mintjes – de Groot, Weststrate, van der Eerden & Adriaansen,
2008, p. 203-204).
ISO-9001 valt onder de ISO-9000 serie. Binnen ISO-9001 wordt kwaliteit gezien als het
voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klant. Met andere woorden: het
kwaliteitssysteem is een systematiek die de organisatie gebruikt om producten of diensten te
9

leveren waar klanten tevreden mee zijn. Een ISO-9001 certificaat is een door een
onafhankelijke partij (certificatie-instelling) geleverd bewijs dat het kwaliteitssysteem van een
organisatie voldoet aan alle eisen uit ISO-9001 (NEN, 2011).
2.5 Het melden van incidenten
2.5.1 Leren van incidenten in de Gezondheidszorg
In verpleeghuizen, verzorgingshuizen en in de thuiszorg wordt voor het melden van
incidenten gebruik gemaakt van MIC-meldingen. Om te kunnen leren van de incidenten die
hebben plaatsgevonden in de gezondheidszorg, is het noodzakelijk om een concrete analyseprocedure te volgen en deze te integreren in de organisatie. Om organisaties hierbij te helpen,
heeft het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) een leidraad
stappenplan opgesteld. Dit stappenplan biedt organisaties aangrijpingspunten ten behoeve van
het Leren van incidenten in de Gezondheidszorg (LIZ)-beleid, doelend op de
procesonderdelen die hierbij van toepassing zijn. Door de hierna genoemde procesonderdelen
te doorlopen, kan de organisatie nagaan welke van deze procesonderdelen en activiteiten
aanvullende aandacht verdienen met betrekking tot het LIZ. De procesonderdelen die in het
LIZ-beleid naar voren komen, zijn: melden en registreren van incidenten, analyseren van
incidenten, prioriteren, verbeteren en het juridische aspect.
Het LIZ-model is een vereenvoudigde weergave van bovenstaande procesonderdelen, waarbij
de elementen gezamenlijk bijdragen aan het leren van incidenten. Het LIZ-model is gebaseerd
op ervaringen uit de praktijk en literatuur. De elementen die in het LIZ-model naar voren
komen, worden kort besproken.
Meldingsbereidheid
“Om systematisch te leren van incidenten in de zorg (LIZ) is een
verantwoordelijkheidsverdeling en veiligheidscultuur essentieel. Er is sprake van een
veiligheidscultuur als zorgverleners zich bewust zijn van de risico’s van hun eigen handelen.
Daarbij voelen zij zich vrij om elkaar aan te spreken, waarbij niet wordt gesproken over de
schuldvraag. Het is dus van belang dat zorgverleners ‘blame free’ oftewel ‘veilig’ kunnen
melden. Zorgverleners hoeven dan niet te vrezen voor disciplinaire maatregelen of juridische
procedures naar aanleiding van een melding. Hierdoor neemt de meldingsbereidheid en
daarmee de kennis over incidenten toe. Tot slot is er bij zorgverleners de bereidheid om
incidenten te melden en hier op een systematische manier van te leren. Om dit te bereiken is
een cultuuromslag nodig.” (NIVEL, 2012).
De meldingsbereidheid van zorgverleners is positief te beïnvloeden door een aantal factoren
hiervoor aan te wijzen. Het NIVEL benoemt de volgende factoren: duidelijke
meldingscriteria, terugkoppeling, veilig melden en een toegankelijk en duidelijk
registratieformulier.
Daarnaast wordt cultuuromslag benoemd. Cultuuromslag is erg breed, alhoewel daar wel
middelen voor zijn om deze cultuuromslag gestructureerd plaats te laten vinden. Voorbeelden
hiervan zijn COMPAZ en IPEZ. COMPAZ staat voor Cultuur Onderzoek onder Medewerkers
over de Patiëntveiligheid in Ziekenhuizen en IPEZ staat voor Instrument voor Zelfevaluatie
van de Patiëntveiligheidscultuur. Middels deze instrumenten kan worden geïnventariseerd hoe
het gesteld is met de veiligheidscultuur binnen de organisatie.
Registratie
De eerste LIZ-activiteit betreft het invullen van een registratieformulier door een medewerker
die betrokken is bij het incident. Dit registratieformulier wordt vervolgens intern doorgegeven
aan de direct leidinggevende en de onderzoekscommissie. Zij beoordelen de melding en
initiëren waar nodig vervolgacties. Een conclusie kan zijn dat aanvullend onderzoek naar de
oorzaken gewenst is.
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Analyse
Na het registreren van de voorgevallen incidenten, dient een oorzakenanalyse uitgevoerd te
worden. Hierbij is het van belang om prioriteiten te stellen. Het stellen van deze prioriteiten
wordt vergemakkelijkt door het opstellen van een risicomatrix. Deze risicomatrix geeft op
basis van de ernst van de incidentgevolgen en het herhalingsrisico van het incident aan, aan
welk incident de prioriteit gegeven dient te worden. De valkuil voor de organisatie kan hierbij
zijn dat men zich vooral verdiept in de meest invloedrijke of urgente incidenten, waardoor
zwakke signalen van kleine incidenten gemist worden. Juist de analyse van de kleine
incidenten kan waardevolle informatie opleveren om de geleverde zorg te verbeteren.
Duurzaam verbeteren
Door analyseresultaten te combineren met kennis over bewezen effectieve maatregelen kan
men komen tot verbeteracties en betrokkenen en belanghebbenden op de hoogte stellen. Leren
van incidenten betekent dat men de effectiviteit van genomen maatregelen op korte en langere
termijn nagaat. Ook dient de organisatieleiding blijvend te investeren in de meld- en
verbetercultuur.
Een veel gehanteerd verbetermodel is het model van Nolan. De essentie van het Nolan-model
is het snel en op kleine schaal invoeren en testen van verbeteringen. Het Nolan-model bestaat
uit twee onderdelen: drie kernvragen (wat willen we bereiken, hoe weten we dat een
verandering een verbetering is en welke veranderingen kunnen ingevoerd worden die
resulteren in een verbetering) en de plan-do-study-act-cyclus. In de plan- fase wordt een plan
gemaakt met betrekking tot welke interventies hoe wanneer ingezet gaan worden om de
verbetering te realiseren. Na de plan-fase volgt de do-fase. Deze fase is de zogenaamde
uitvoeringsfase. De interventies worden volgens het plan ingezet en uitgevoerd. Na een
periode van uitvoeren van de interventie(s), wordt door middel van de metingen gekeken wat
het effect van de interventie is geweest: de study-fase. Op basis van de uitkomst van de studyfase wordt bepaald wat voor actie(s) ondernomen dienen te worden. (NIVEL,2012).
2.5.2 Internationale studies
Uit voorgaande tekst is naar voren gekomen dat in Nederland gebruik wordt gemaakt van het
MIC-meldingssysteem. In andere landen wordt ook aandacht geschonken aan het opstellen en
implementeren van meldingssystemen (Evans et al., 2006; Johnson, 2003; Knudsen, Herborg,
Mortensen, Knudsen & Hellebek, 2007). Johnson (2003) probeert in dit artikel uit te leggen
dat velen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van meldingssystemen sceptisch zijn ten
opzichte van de beweringen die gemaakt zijn over de voordelen van deze meldingssystemen.
Eveneens met betrekking tot dit onderwerp stellen Knudsen et al. (2007) dat middels het
beschrijven van incidenten in de eerstelijnszorg de mogelijkheid om te leren wordt
geoptimaliseerd, waardoor de patiëntveiligheid wordt verbeterd.
2.6 Wet voor de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
In deze paragraaf wordt besproken welke verantwoordelijkheid verpleegkundigen en
verzorgenden hebben met betrekking tot het uitoefenen van het beroep. De
verantwoordelijkheid die wordt benoemd, komt voort uit de wet voor de beroepen in de
individuele gezondheidszorg.
De wet voor de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) is opgesteld om de
kwaliteit van zorg te bevorderen die beroepsbeoefenaren leveren. Tevens is de wet ook
bedoeld om cliënten te beschermen tegen eventueel ondeskundig of onzorgvuldig handelen
van individuele zorgverleners (Inspectie voor de Gezondheidszorg1, 2012).
Verschillende groepen beroepsbeoefenaren dienen geregistreerd te staan volgens de wet BIG,
in het BIG- register, om het beroep uit te mogen oefenen. Zorgverleners die verplicht zijn zich
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te registreren, zijn: apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen,
psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen (Inspectie voor de
Gezondheidszorg1, 2012). In de omschrijving van de wet BIG komt naar voren voor welke
handelingen deze zorgverleners bevoegd en bekwaam dienen te zijn.
In het onderzoeksverslag van het kwaliteitsonderzoek wat is uitgevoerd bij ZZG-zorggroep
wordt met de term v&v verwezen naar verpleegkundigen en verzorgenden.
2.7 Organisatie
Zorggroep Zuid-Gelderland (ZZG-zorggroep) stelt als visie dat zij staan voor zelfredzaamheid
en samenredzaamheid. Mede door de missie die zij stellen: “mensen met een vraag naar
ondersteuning gedurende hun levensloop willen wij zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen
en, als dat niet meer mogelijk is, in andere woonvormen verzorgen” (ZZG-zorggroep, 2011)
wordt dit tot uitvoering gebracht.
Aan de hand van deze benaderingswijze bieden zij verschillende diensten aan. Voorbeelden
van deze diensten zijn: een herstelhotel, verpleeghuiszorg en thuiszorg (ZZG-zorggroep,
2011). Het kwaliteitsonderzoek wat wordt uitgevoerd bij ZZG-zorggroep heeft enkel
betrekking op de zorgsetting ‘thuiszorg’. Het begrip ‘thuiszorg’ wordt in dit onderzoek
gedefinieerd zoals de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV) deze stelt, aangezien
van deze definitie veelvuldig gebruik wordt gemaakt in de literatuur. Thuiszorg wordt door
hen gedefinieerd als: “het geheel van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van
de hulpvrager in de thuissituatie, dat verricht wordt met behulp van zelfzorg, mantelzorg,
vrijwilligerswerk en (of) (aanvullende) professionele zorg en dat er specifiek op gericht is de
hulpvrager in staat te stellen zich te handhaven in de thuissituatie” (NRV, 1989).
ZZG-zorggroep beschrijft dat zij werkt volgens het kwaliteitsmodel van de ISO-9001 serie.
Concreet houdt dit in dat organisatie- en bedrijfsprocessen zo worden ingericht dat deze
bijdragen aan verwezenlijking van de visie en strategie van ZZG-zorggroep (ZZG-zorggroep,
2011).
Uit een eerdere inventarisatie van ZZG-zorggroep blijkt dat de meest voorkomende fout het
verkeerd toedienen van medicatie is. Dit staat omschreven in de opdracht die ZZG-zorggroep
heeft gegeven. Hierin staat niet concreet omschreven hoe groot daadwerkelijk het probleem is
bij ZZG-zorggroep met betrekking tot medicatie-incidenten.
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Hoofdstuk 3 Methode van onderzoek
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de methode van onderzoek. Achtereenvolgens wordt
beschreven welk onderzoeksdesign is gebruikt, hoe de onderzoekspopulatie tot stand is
gekomen, de methode van onderzoek en hoe de validiteit en betrouwbaarheid in dit
kwaliteitsonderzoek worden gewaarborgd.
3.1 Onderzoeksvraag
In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende vraagstelling: ‘op welke wijzen
kunnen de medicatie-incidenten in de thuiszorg van ZZG-zorggroep worden verminderd?’.
Om deze hoofdvraag te beantwoorden, worden eerst de volgende deelvragen beantwoord:
1. Welke medicatie-incidenten meldden v&v uit de thuiszorg van ZZG-zorggroep in welke
frequentie in de MIC-meldingen in de periode van 2009 t/m 2011?
2. Welke oorzaken voor de medicatie-incidenten meldden v&v uit de thuiszorg van ZZGzorggroep in welke frequentie in de MIC-meldingen in de periode van 2009 t/m 2011?
3. Wat zijn volgens v&v uit de thuiszorg van ZZG-zorggroep oorzaken en/of factoren die
bijdragen aan medicatie-incidenten?
3.2 Onderzoeksdesign
In het onderzoek wordt een mixed design toegepast. Dit houdt in dat in het onderzoek gebruik
wordt gemaakt van zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve onderzoeksmethode.
Voor het beschrijven van de medicatie-incidenten die gemeld worden in de MIC-meldingen,
wordt gebruik gemaakt van een kwantitatieve onderzoeksmethode. Deze methode wordt
toegelicht in paragraaf 3.4.1.
Vervolgens wordt voor het verklaren van en het inzicht geven in de medicatie-incidenten
gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethode. Deze methode wordt toegelicht in
paragraaf 3.4.2.
Tot slot worden aan de hand van de uitkomsten aanbevelingen opgesteld voor de thuiszorg
van ZZG-zorggroep.
3.3 Onderzoekspopulatie
3.3.1 Kwantitatief onderzoek
In het kwantitatieve onderzoek worden alle MIC-meldingen gebruikt die betrekking hebben
op medicatie-incidenten. Deze MIC-meldingen zijn gedaan in de jaren 2009, 2010 en 2011,
specifiek in de thuiszorg van ZZG-zorggroep.
3.3.2 Kwalitatief onderzoek
De studiepopulatie bestaat uit v&v met opleidingsniveau 3, 4 of 5 die binnen de thuiszorg van
ZZG-zorggroep werkzaam zijn.
Om de representativiteit van de steekproef te waarborgen zal in eerste instantie een
gelegenheidssteekproef worden genomen. Enkel de informanten die op het moment van
gegevensverzameling beschikbaar zijn kunnen deelnemen aan het onderzoek. Vervolgens
wordt op basis van het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek gebruik gemaakt van een
gerichte steekproef. Deze gerichte steekproef bestaat uit het selecteren van verzorgenden,
verpleegkundigen en leidinggevenden in een verhouding die voortkomt uit het kwantitatieve
onderzoek. De verhouding van het opleidingsniveau van de melders van de medicatieincidenten in het kwantitatieve onderzoek zal dezelfde verhouding zijn als die van het
opleidingsniveau van de informanten in het kwalitatieve onderzoek. Aan de regiomanager van
ZZG-zorggroep wordt doorgegeven hoeveel medewerkers van elk opleidingsniveau nodig zijn
voor de interviews. De regiomanager vraagt en selecteert vervolgens de beschikbare
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medewerkers. In verband met een tijdsbeperking is in overleg met de opdrachtgever besloten
om zes interviews af te nemen. Wanneer na deze zes interviews geen saturatie bereikt blijkt te
zijn, nemen de onderzoekers twee interviews extra af.
3.4 Methode
3.4.1 Kwantitatief onderzoek
3.4.1.1 Gegevensverzameling
De MIC-meldingen met betrekking tot medicatie-incidenten worden op één moment
verzameld; er is dus sprake van transversaal onderzoek. Voor het beantwoorden van deelvraag
1 en 2 wordt gebruik gemaakt van kwantitatief beschrijvend onderzoek. Uit dit onderzoek
moet blijken welke soorten medicatie-incidenten gemeld zijn en in welke frequentie deze
gemeld zijn. De gegevens die hierbij van belang zijn komen voort uit de MIC-meldingen.
Door middel van dit onderzoek wordt vastgesteld in welke mate bepaalde verschijnselen
voorkomen (Dassen, 2009, p. 56).
De MIC-meldingen die gemeld zijn van 2009 tot en met 2011 met betrekking tot medicatieincidenten zijn door de organisatie verzameld en op chronologische volgorde in dossiers
bewaard. Deze meldingen zijn apart gehouden van andere zorgsettings binnen ZZGzorggroep. Hierdoor kan gesproken worden over betrouwbare gegevens.
MIC-meldingen worden beschreven over drie jaren. Dit verkleint de kans op toeval; het geeft
een reëel beeld van de incidenten die in de praktijk voorkomen. Daarmee wordt de
representativiteit vergroot.
De MIC-melding geeft voor dit onderzoek de antwoorden waar naar wordt gezocht. Op
validiteit scoren de MIC-meldingen dus hoog. De melding geeft precies aan wat het incident
inhoudt. Daarnaast wordt de validiteit vergroot doordat de MIC-melding volledig is ingevuld.
3.4.1.2 Gegevensverwerking en -analyse
Bij de gegevensverwerking wordt gestart met coderingen. Deze coderingen geven categorieën
en oorzaken weer die aangegeven kunnen worden in de melding. Voor het opstellen van deze
coderingen hebben de onderzoekers een voorbeeld van het meldingsformulier ingezien. De
coderingen worden ingevoerd in Excel. De categorieën die aangegeven kunnen worden, zijn:
medicijn niet gegeven, verkeerde dosering gegeven, medicijn op verkeerd tijdstip gegeven,
cliënt heeft medicijn niet ingenomen, verkeerd medicijn gegeven en anders, namelijk en
oorzaken die aangegeven kunnen worden, zijn: niet op de hoogte van juiste medicatie,
vergeten door cliënt, stond verkeerd op medicijnlijst, vergeten door medewerker, cliënt
weigert inname, vergissing van medewerker en anders, namelijk.
Daarna krijgen de meldingen een nummer. Aan de hand van deze numerieke verdeling is
controle beter toepasbaar.
In het onderzoek worden ook demografische gegevens van patiënten en kwalificatieniveaus
van personeel meegenomen. Bijlage 1 geeft het codeboek weer die gebruikt zal worden bij de
verwerking van de gegevens. Codes die gegeven zijn aan desbetreffende onderwerpen zijn
hierin benoemd.
Aan de hand van beschrijvende statistiek gaat beschreven worden welke resultaten dit
gedeelte van het onderzoek heeft opgeleverd. Dit gedeelte van het onderzoek wordt
uitgewerkt in Excel, waarna van deze resultaten cirkeldiagrammen worden gemaakt. Door
beschrijvend onderzoek kan aangetoond worden in welke mate bepaalde verschijnselen
voorkomen (Dassen, 2009, p. 56).
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3.4.2 Kwalitatief onderzoek
3.4.2.1 Gegevensverzameling
Wij maken gebruik van een semi-gestructureerd interview als methode. In verband met de
toegekende tijd die beschikbaar is gesteld, is er voor gekozen om maximaal acht interviews af
te nemen. Wanneer na zes afgenomen interviews geen saturatie is bereikt, zullen twee
interviews extra worden afgenomen. Hiermee wordt gesuggereerd dat dit representatief is
voor de gehele studiepopulatie.
Structuur wordt in de interviews aangebracht middels een topiclijst. Deze topiclijst komt tot
stand door categorieën en oorzaken van incidenten uit de MIC-meldingen te analyseren
middels de PRISMA- methode. Vanuit de PRISMA- methode worden voor het afnemen van
de interviews technische, organisatorische en menselijke factoren middels oorzakenbomen
toegelicht. In de oorzakenbomen worden de gegevens verwerkt die voortkomen uit het
kwantitatieve onderzoek. De oorzakenbomen die zijn opgesteld en de uiteindelijke topiclijst
zijn toegevoegd in bijlage 2 en 3. De interviews worden gehouden op het door de informant
gewenste tijdstip en de door de informant gewenste plaats.
Interviews bieden de onderzoeker de mogelijkheid om door te vragen en vragen toe te lichten.
Daarnaast kunnen de onderzoeker en de geïnterviewde op elkaar reageren. Dit geeft de
mogelijkheid tot het vragen om opheldering, het verschaffen van toelichting, het versterken
van de motivatie en het al doende aanpassen van het vragenschema. Tot slot schept een
interview een rijkdom aan uitingsmogelijkheden door verbale en non-verbale communicatie.
Een nadeel van deze methode kan zijn dat het doorvragen en vragen toelichten de objectiviteit
van de gegevens kan beïnvloeden. Bovendien is interviewen tijdrovend (Dassen, 2009, p.73).
Geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van deze methode zal worden gegarandeerd door de
interviews van onderzoeker 1 te laten transcriberen en analyseren door onderzoeker 2 en de
interviews van onderzoeker 2 te laten transcriberen en analyseren door onderzoeker 1. Dit
wordt ook wel triangulatie van onderzoekers genoemd (Migchelbrink, 2008, p. 131).
Er wordt gebruik gemaakt van member checking om de betrouwbaarheid van de gegevens te
garanderen. Dit houdt in dat tijdens de interviews steeds kort worden samengevat hoe
gespreksonderwerpen bij de onderzoeker zijn overgekomen, zodat de informant dit kan
bevestigen.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van taperecorders bij het interviewen. Na ieder interview
wordt de opname getranscribeerd door de andere onderzoeker. Hiermee wordt de
plausibiliteit, de aannemelijkheid en geloofwaardigheid, van de gegevens gegarandeerd (van
der Lycke & Poot, 2010, p. 92-94).
3.4.2.2 Gegevensverwerking en –analyse
Voordat geanalyseerd wordt wat inhoudelijk in het verzamelde materiaal besloten ligt, is het
zaak de verzamelde onderzoeksgegevens ‘analyseklaar’ te hebben. Er wordt beoordeeld of de
transcripties van de interviews compleet zijn en of er gaten in de gegevens zitten die nog
opgevuld kunnen worden door aanvullend enkele interviews te doen. Er wordt gestart met zes
interviews en er wordt doorgegaan totdat de interviews geen nieuwe gezichtspunten meer
opleveren. Dan kan gesproken worden van saturatie.
Feitenmateriaal en eigen notities en aantekeningen bij het materiaal zullen aan elkaar worden
gekoppeld. Tegelijkertijd zullen deze onderscheiden worden door een ander lettertype te
gebruiken.
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Coderen is het analytisch gereedschap in dit onderzoek. De analyse is gericht op bepaalde
verschijnselen in het materiaal en wordt specifieke gerichte analyse genoemd. Dit is een
variant op de analyse vanuit een startlijst. De onderzoeker gaat op zoek naar patronen in het
materiaal. Hij gaat gericht op zoek naar steeds terugkerende punten in het materiaal
(Migchelbrink, 2008, p. 119). De punten in dit onderzoek zijn de oorzaken die de informanten
naar voren brengen tijdens de interviews.
Twee onderzoekers zullen één interview allebei voorzien van codes aan de hand van de
topiclijst. Na het coderen zal een discussie plaatsvinden over de gekozen codes. Uiteindelijk
wordt een beslissing genomen over de te verwerken codes. De betrouwbaarheid van de
gegevensverwerking en –analyse wordt hierdoor gegarandeerd.
Het uitgangspunt bij dit gedeelte van het onderzoek is evaluatieonderzoek. In
evaluatieonderzoek geeft men een verklaring en inzicht in hoe processen zijn verlopen
(Lycke, van der & Poot, 2010, p. 9). Specifiek voor dit onderzoek komt de opinie van de
medewerker naar voren. Medewerkers van verschillende kwalificatieniveaus geven aan hoe
zij de achterliggende problematiek van de medicatie-incidenten ervaren.
3.5 Validiteit en betrouwbaarheid
Zoals eerder in dit hoofdstuk aan bod is gekomen, is in dit onderzoek sprake van triangulatie
van onderzoekers. Daarnaast is er in dit onderzoek ook sprake van triangulatie van
databronnen. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van zowel documenten (MIC-meldingen),
als personen (informanten) bij het opstellen van de aanbevelingen (Migchelbrink, 2008, p.
131). Triangulatie van onderzoekers en triangulatie van databronnen vergroot de interne
validiteit van dit onderzoek.
Daarnaast wordt betrouwbaarheid van de gegevens gegarandeerd door de resultaten te binden
aan tijd, plaats en context, ook wel verplaatsbaarheid genoemd. Dit zal worden gedaan door
de context waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden en de informanten voldoende
gedetailleerd te beschrijven (thick description). Hierdoor heeft de lezer informatie om te
vergelijken met andere settingen, en te bezien of de resultaten daar van nut kunnen zijn. Dit
vergroot de externe validiteit van dit onderzoek.
Tot slot wordt de plausibiliteit van dit onderzoek gegarandeerd door een flexibel
onderzoeksdesign (van der Lycke & Poot, 2010, p. 92-94).
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Hoofdstuk 4 Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven die de drie deelvragen hebben opgeleverd.
De resultaten worden per deelvraag beschreven.
4.1 Kwantitatief onderzoek
Deze paragraaf beschrijft de resultaten die voortkomen uit het kwantitatieve onderzoek voor
deelvraag 1 en 2, respectievelijk: “welke medicatie-incidenten meldden v&v uit de thuiszorg
van ZZG-zorggroep in de MIC-meldingen in de periode van 2009 tot en met 2011?” en
“welke oorzaken voor de medicatie-incidenten meldden v&v uit de thuiszorg van ZZGzorggroep in de MIC-meldingen in de periode van 2009 tot en met 2011?”
Voor dit kwantitatieve onderzoek zijn de MIC-meldingen uit de thuiszorg van ZZG-zorggroep
met betrekking tot medicatie geanalyseerd van de jaren 2009, 2010 en 2011. In deze drie jaar
zijn 99 MIC-meldingen met betrekking tot medicatie door v&v ingevuld. Wanneer de
categorie en/of oorzaak van het medicatie-incident niet was ingevuld, werd de melding als
onvolledig beschouwd en geëxcludeerd. Van de 99 MIC-meldingen zijn daarom vier
meldingen geëxcludeerd. Uiteindelijk zijn 95 MIC-meldingen meegenomen in dit onderzoek.
4.1.1 Deelvraag 1
In figuur 1 zijn de categorieën medicatie-incidenten weergegeven die in de MIC-meldingen
door de melder aangekruist kunnen worden. De categorie ‘medicijn niet gegeven’ is de meest
voorkomende categorie betreffende medicatie-incidenten. In 59% van de MIC-meldingen is
deze categorie door de melder aangekruist (N=95). ‘Anders, namelijk …’ is in 15% van de
gevallen aangekruist. In deze categorie kwamen geen telkens terugkerende soorten medicatieincidenten naar voren. Onder deze categorie zijn de volgende categorieën door de v&v
ingevuld: medicijn dubbel gegeven, medicatie onvolledig uitgezet, medicatie van verkeerde
dag gegeven en medicatie was niet aanwezig.

Figuur 1 Categorie medicatie-incident

4.1.2 Deelvraag 2
Deelvraag 2 is opgesteld om inzicht te krijgen in de oorzaken van de medicatie-incidenten die
v&v kunnen aangeven in de MIC-meldingen en in welke frequentie deze zijn aangegeven in
de periode van 2009 tot en met 2011 in de MIC-meldingen uit de thuiszorg van ZZGzorggroep. In deze subparagraaf wordt dieper ingegaan op de oorzaken die v&v hebben
aangegeven.
In figuur 2 zijn de eventuele oorzaken van de medicatie-incidenten weergegeven die in de
MIC-meldingen door de melder aangekruist kunnen worden. De oorzaak ‘vergeten door
medewerker’ is de meest voorkomende oorzaak. In 47% van de MIC-meldingen is deze
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oorzaak door de melder aangekruist (N=95). Kort daarop volgt de oorzaak ‘vergissing van
medewerker’. In 44% van de MIC-meldingen is deze oorzaak door de melder aangekruist.
Deze oorzaken vormen samen 91% van de oorzaken die aangekruist zijn door de v&v die de
meldingen gedaan hebben.

Figuur 2 Oorzaak medicatie-incident

Figuur 1 en 2 zijn gecombineerd in onderstaande kruistabel (tabel 1). Middels deze kruistabel
wordt kenbaar gemaakt welke oorzaak specifiek is aangekruist bij welke categorie bij
desbetreffend medicatie-incident. Zoals te zien is in tabel 1 komt de combinatie van de
categorie ‘medicatie niet gegeven’ en de oorzaak ‘vergeten door medewerker’ het meeste
voor, namelijk in 34 MIC-meldingen.
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Tabel 1 Kruistabel gegevens figuur 1 en 2
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Om beïnvloedende factoren mee te nemen in dit kwalitatieve onderzoek zijn de volgende
gegevens ook geïnventariseerd: sekse van de patiënt, de patiëntencategorie en het
opleidingsniveau van de melder. Cirkeldiagrammen van deze resultaten zijn weergegeven in
figuur 3, figuur 4 en figuur 5.
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Figuur 3 Sekse patiënt

In 61% van de MIC-meldingen had het betreffende medicatie-incident plaatsgevonden bij een
vrouw (N=95). Een kleiner percentage, 36%, had plaatsgevonden bij een man. Indien de
verhoudingen in de cliëntenpopulatie van de organisatie overeenkomen is dit verschil te
verklaren. Binnen het systeem van ZZG-zorggroep is het niet mogelijk om de cliënten te
selecteren op sekse en daardoor het aantal mannelijke cliënten en het aantal vrouwelijke
cliënten te meten. Aldus de geschatte verhouding van de regiomanager van regio Rijk van
Nijmegen bestaat het cliëntenbestand voor ± 70% uit vrouwelijke cliënten en ± 30% uit
mannelijke cliënten. De verhouding cliënten in de resultaten komt dus overeen met de
geschatte verhouding van de totale cliëntenpopulatie.

Figuur 4 Patiëntencategorie

In 36% van de MIC-meldingen had het betreffende medicatie-incident plaatsgevonden bij een
cliënt met enkel een somatisch ziektebeeld (N=95). Een kanttekening bij deze gegevens is dat
in 43% van de MIC-meldingen dit onderdeel niet was ingevuld door de melder. Hierdoor
zouden de percentages een onjuist beeld kunnen weergeven van de werkelijkheid.

Figuur 5 Niveau melder

Figuur 5 geeft het opleidingsniveau van de melder weer. In 74% van de MIC-meldingen werd
de melding gedaan door een verzorgende niveau 3. Indien de verhouding van het
opleidingsniveau van de medewerkers van de organisatie overeenkomt met bovenstaande
percentages, is het verschil in de percentages te verklaren. In totaal werken er 105
medewerkers met opleidingsniveau 3, 20 medewerkers met opleidingsniveau 4 en 13
medewerkers met opleidingsniveau 5. Dit betekent dat 76% van de medewerkers
opleidingsniveau 3 heeft en 24% van de medewerkers opleidingsniveau 4 of 5. De verhouding
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medewerkers in de resultaten komt dus overeen met de verhouding medewerkers van de
organisatie.
4.2 Kwalitatief onderzoek
De informanten voor het kwalitatieve onderzoek zijn vier verzorgenden (niveau 3), één
verpleegkundige (niveau 4) en één leidinggevende (niveau 5). De verhouding van het
opleidingsniveau van de melders van de medicatie-incidenten komt overeen met de
verhouding van het opleidingsniveau van de informanten. Daarom is voor deze samenstelling
gekozen. Aan de regiomanager van ZZG-zorggroep is doorgegeven hoeveel medewerkers van
elk opleidingsniveau nodig waren voor de interviews. De regiomanager heeft vervolgens
beschikbare medewerkers gevraagd en geselecteerd.
De informanten brachten diverse onderliggende oorzaken en/of factoren naar voren van de
eerder genoemde oorzaken. De subparagrafen beschrijven ieder apart één oorzaak of factor.
4.2.1 Niet goed lezen van werkinstructie
Vijf van de zes informanten hebben op de vraag: “hoe denkt u dat het komt dat medicatie
wordt vergeten te geven?” geantwoord dat men verwacht dat de medewerkers de
werkinstructie slecht lezen. Één van de informanten omschreef dit als volgt: ‘Als je die niet
leest, omdat je denkt: ik weet het wel, dat is vaak de oorzaak als je heel lang bij iemand komt.
Je leest dan niet altijd het zorgdossier, waardoor je een verandering niet opmerkt. Ik denk dat
hier ook heel veel fouten door ontstaan.’. Een andere informant vertelde hierover het
volgende: ‘Niet goed lezen wat er op de werkinstructie staat hè in het zorgplan en dat het
daardoor niet gedaan wordt. We weten gewoon met z’n alleen we moeten het zorgdossier
lezen en dat wat er staat moet je doen. Ik ben van mening dat dat niet goed gedaan wordt.’
Met werkinstructie bedoelen de informanten een instructie die in het zorgdossier van de cliënt
is opgenomen. In deze instructie staan alle stappen beschreven en toegelicht die de
medewerker moet uitvoeren. Vier van deze vijf informanten beweren daarnaast dat de
werkinstructie duidelijk is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de volgende citaten: ‘In deze instructie
staat uitgelegd wat een medewerker moet doen. Als je die goed leest, weet je eigenlijk precies
wat er van je wordt verwacht.’ en ‘Hij is opgesteld door de eindverantwoordelijke van de
cliënt. Deze dient alles up-to-date te houden. Hierin wordt ook gezet of de medicatie door ons
uitgezet moet worden of dat de cliënt dat zelf doet (of de apotheek).’
Daarnaast benoemen twee informanten dat zij, of collega’s, door het kennen van de cliënt
sneller geneigd zijn de werkinstructie niet te lezen. Opmerkingen hierover die genoemd zijn
onder andere: ‘Ik denk dat ook een gros van wat je af en toe toch nog wel hoort van ja ik ken
die patiënt goed’ en ‘mede doordat ze de patiënt al kennen en anders ook doordat als je
binnenkomt de patiënt misschien meteen begint te praten met je, gaat communiceren, en dat
wij dan of mijn collega’s dan niet durven of niet eraan denken om het dossier eerst te pakken,
maar denken o, ik weet toch wel wat ik moet doen. Of laat de patiënt vertellen wat ik moet
doen. Maar de patiënt vergeet misschien wel zijn medicatie.’
4.2.2 Niet uitvoeren van dubbele check
Vier van de zes informanten hebben tijdens het interview een uitspraak gedaan over de
dubbele check bij de toediening van medicatie. Op de vraag: ‘wordt er een dubbele check
toegepast?’, werd door één van de informanten het volgende geantwoord:
“Nee, ik denk ook dat dat een dure business is, want dan moet je met een tweede daar
komen.”
Een tweede informant antwoordde:
“Nee, nee, want dat kan in de wijk niet.”
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Daarnaast antwoordde een derde informant op deze vraag:
“Nee, misschien bij de apotheek wel, maar bij ons niet. Volgens mij checken wij het
automatisch als we het geven. Ik kan niet met zekerheid dat iedereen dit natuurlijk doet, maar
dat idee heb ik wel.”
Acenocoumarol is een medicament waarvan de dosering dagelijks wijzigt. Over het dubbel
checken hiervan vertelt tot slot één van de informanten het volgende:
“Op het moment dat iemand bijvoorbeeld Acenocoumarol nodig heeft wat je niet uit kunt
zetten hè, want dat is vandaag 0, morgen 1 en overmorgen 2 bij wijze van en volgende week
weer anders, ben je als verpleegkundige degene die dat pilletje uit het doosje haalt. Dus dat is
niet te controleren.”
4.2.3 Fout cliënt
Alle informanten gaven in de interviews aan dat het ook regelmatig voorkomt dat de fout bij
de cliënt zelf ligt.
Eén van de informanten vertelde tijdens het interview het volgende:
“Of dat mensen, dat ook wel eens kan dat mensen zo’n blister hebben en dat mensen zelf al
een zakje genomen hebben en dan komt het ook met de medicijnen of dat niet helemaal
duidelijk is.”
In dat geval gebruikt de cliënt de medicatie vanuit een blistersysteem en heeft de cliënt zelf de
medicatie uit het zakje al ingenomen, voordat de verpleegkundige of verzorgende aanwezig
is.
Een tweede informant vertelde het volgende:
“Het komt ook voor dat de cliënt per ongeluk van een ander tijdstip pakt.”
Een derde informant vertelde tot slot:
“Of dat de cliënt zelf het vergeet in te nemen. Dat je het dus wel klaar legt, maar dat de cliënt
het uiteindelijk toch vergeet.”
Daarnaast gaven drie van de zes informanten aan dat het voorkomt dat de cliënt niet thuis is
op het moment dat de verpleegkundige of verzorgende bij de cliënt voor de deur staat.
4.2.4 Verschillende medicatiesystemen
Uit vier van de zes interviews komt naar voren dat twee systemen door elkaar gebruikt
worden met betrekking tot het verstrekken van medicatie. Het uitzetten van medicatie door
medewerkers in een weekdoos en het baxter-/blisterrollen systeem zijn deze twee systemen
die worden toegepast. Hierbij staat het baxter- en blisterrollen systeem gelijk aan het
geneesmiddelen distributiesysteem (GDS). Vier medewerkers geven aan dat zij het gebruik
van baxter-/blisterrollen als prettiger ervaren dan het gebruik van een weekdoos, waarin de
medicatie door collega’s is uitgezet: “het is een heel mooi systeem vind ik, de rol” en “mij
lijkt het met blisterrollen werken wel praktischer werken als met weekdoos”.
De informanten hebben aangegeven dat zij geen controle kunnen uitvoeren bij weekdozen
waarin de medicatie is uitgezet. Hierdoor weten zij niet precies wat zij de cliënt geven.
Weekdozen zijn namelijk hersluitbaar, waardoor medicatie kan zijn verwijderd of zijn
toegevoegd. Een informant heeft dit als volgt opgemerkt: ‘Ik bedoel: je kunt wel zo’n
medicatiedoos hebben van de hele week en je maakt hem open en alles valt eruit. Dat zal dus
bij zo’n blister niet voorkomen.’
4.2.5 Medicatie aftekenen
Drie van de zes informanten hebben aangegeven dat het in de praktijk voorkomt dat men wel
de medicatie heeft gegeven, maar niet heeft afgetekend. Andersom komt het ook voor, dat de
medicatie niet is gegeven maar wel is afgetekend.
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Eén informant vertelt dit als volgt:
“Bijvoorbeeld wij hebben hier de medicatierol en dan hebben wij een aftekenlijst en doordat
ik het afteken gaat mijn collega er van uit dat ik het heb gegeven. Als zij dan toch de
medicatie nog tegenkomt, heb ik een vergissing gemaakt. Dit wordt dan door mijn collega
opgemerkt. Of andersom: wel gegeven maar niet afgetekend.”
Een tweede informant vertelt over dit onderwerp het volgende:
“En dat is hetzelfde als met aftekenen dat mensen het dan wel geven, maar niet aftekenen. Het
belang van het aftekenen niet inzien.”
4.2.6 Niet gekwalificeerde medewerker verstrekt medicatie
Vier van de zes informanten hebben tijdens de interviews een uitspraak gedaan over de
kwalificatie van medewerkers en het delen van medicatie. Op de vraag: ‘hoe vaak denkt u dat
het voorkomt dat medewerkers die niet gekwalificeerd zijn medicatie verstrekken?’, werd
door één van de informanten het volgende geantwoord:
“Dat gebeurt sowieso, ja dat denk ik zeker. Sowieso in de onduidelijkheid die mensen ervaren
als het gaat om de stabiele zorg. Ja en ik denk ook gewoon vanuit een heel goed hart dat
mensen denken: ‘Och kom dat doe ik wel eventjes’ en niet meer bij stil staan dat het soms niet
meer tot hun deskundigheid behoort.”
Een tweede informant antwoordde:
“Ik denk dat dat nog wel eens voorkomt. Er zijn teams bij waar de cliënten zelf voor hun
medicatie moeten zorgen. Ik denk dat er dan wel medewerkers zijn die ze een handje helpen of
dat ze niet weten dat ze het niet mogen doen.”
Aangezien dit enkel uitspraken zijn van medewerkers, en dit verder geen bewezen informatie
is, zal dit onderwerp verder besproken worden in de discussie.
4.2.7 Onduidelijkheid MIC-formulier en MIC-procedure
Drie van de zes informanten benoemen in het interview dat zij diegene, die de fout heeft
gemaakt, opsporen om de fout boven tafel te krijgen: “als ik erachter kom, ja ik ga na van of
ze een MIC in hebben gevuld hè, want we moeten een melding maken, ik ga na wie die fout
heeft gedaan, als ik bij een cliënt kom en ik zie dat het zakje van 8.00 uur er nog zit en ik kom
daar om 12.00 uur, ik noem maar even iets hè, dan ga ik na wie dat geweest is, die spreek ik
daarop aan”.
Het invullen van het MIC-formulier wordt bij het medicatie-incident wel besproken, maar of
diegene dat ook werkelijk heeft gedaan is niet te controleren. Daarnaast geeft één informant
aan dat zij geen MIC-formulier hoeft in te vullen, wanneer zij een fout heeft ontdekt: “kijk en
als je dingen niet vertrouwt dan bel je een huisarts, maar dat had ik bij dit niet zozeer, maar
toen heb ik geen formulier ingevuld, omdat ik denk, dat is haar verantwoording om te doen
feitelijk.”
Niet alle achtergrondgegevens van een medicatie-incident kunnen aangegeven worden op het
MIC-formulier. Dit blijkt uit het feit dat in de interviews oorzaken van medicatie-incidenten
naar voren komen die in het MIC-formulier niet aangegeven kunnen worden.
Een gesprek heeft plaatsgevonden met de voorzitter van de MIC-commissie, de heer Stalpers.
Hierin is naar voren gekomen dat het MIC-formulier in 2008 is opgesteld en sindsdien niet
meer is geüpdatet. Daarbij komt ook naar voren dat het MIC-formulier is opgesteld voor de
intramurale zorgsetting en niet voor de extramurale zorgsetting.
Per kwartaal stelt de MIC-commissie een verslag op met het aantal medicatie-incidenten en
daarbij horende eventuele aanbevelingen ter verbetering. Aldus de heer Stalpers vindt na ieder
kwartaal terugkoppeling plaats over de MIC-meldingen door de leidinggevende aan de
medewerkers tijdens werkoverleggen. Helaas volgen hier zelden structurele veranderingen uit.
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Daarnaast brengt de MIC-commissie adviezen uit voor de Raad van Bestuur. Echter, de
prioriteiten van de Raad van Bestuur liggen de afgelopen jaren niet bij deze onderwerpen.
Tot slot is er niet standaard een terugkoppeling naar de medewerker, wanneer een
medewerker een melding gemaakt heeft. Dit is ook niet aan te geven op het
meldingsformulier.
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Hoofdstuk 5 Slotbeschouwing
5.1 Discussie
In de discussie wordt kritisch gekeken naar de uitvoering van het onderzoek en de
onderzoeksresultaten. De discussie wordt apart toegelicht met betrekking tot de uitvoering
van het onderzoek en de onderzoeksresultaten.
5.1.1 Uitvoering van het onderzoek
Met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek zijn er enkele aspecten die bij deze
discussie besproken dienen te worden.
In dit onderzoek is gestart met het verzamelen van MIC-meldingen. MIC-meldingen met
medicatie-incidenten als onderwerp zijn opgevraagd van drie jaar (2009 tot en met 2011).
Naar onze mening, en die van de opdrachtgever, geeft dit voldoende inzicht in het aantal
medicatie-incidenten en de achtergrond hierbij. Het zou kunnen zijn dat deze drie jaar
onvoldoende weerspiegeling van de werkelijkheid geven. De maatregelen die ZZG-zorggroep
in deze jaren al heeft genomen met betrekking tot medicatie-incidenten zijn daarnaast niet
meegenomen in het onderzoek..
Naar aanleiding van de uitkomsten van de MIC-meldingen zijn informanten geselecteerd door
de teammanager. Deze selectie kan ter discussie gesteld worden, omdat deze informanten zijn
geselecteerd door een bekend persoon, namelijk de teammanager. In verband met de beperkte
tijd en zes tot acht informanten die nodig geacht werden voor dit onderzoek, is gekozen voor
deze manier van selecteren. Deze selectieprocedure kan het onderzoek negatief beïnvloeden,
omdat de teammanager wellicht werknemers selecteert die zij goed kent. De objectiviteit van
de informanten kan in twijfel worden getrokken.
De interviews zijn afgenomen middels een topiclijst. Deze topiclijst is tot stand gekomen door
oorzakenbomen te verwerken. Deze oorzakenbomen zijn opgesteld volgens de PRISMAmethode. In de topiclijst zijn drie onderwerpen verwerkt. Deze onderwerpen zijn geselecteerd
op hoeveel gemeld in de MIC-meldingen van 2009 tot en met 2011. Als kritisch punt kan hier
dan ook gesteld worden dat bepaalde onderwerpen niet aan bod zijn gekomen in de
uitwerking van dit onderzoek.
In dit onderzoek is er voor gekozen om de ernst van gemelde medicatie-incidenten niet te
verwerken. Daarmee wordt bedoeld dat er geen onderscheid gemaakt is tussen een incident
met grote gevolgen en een incident met minder grote gevolgen. Hierdoor zal een incident met
grote gevolgen niet met hogere prioriteit aangepakt worden dan een incident met minder grote
gevolgen.
5.1.2 Onderzoeksresultaten
In de literatuur worden, met name met betrekking tot de resultaten van het kwalitatieve
onderzoek, uitspraken gedaan die ter discussie staan met de uitspraken van de informanten.
Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg is dubbelcheck bij medicatieverstrekking een
vereiste. Daarvoor heeft Taskforce Medicatieveiligheid een speciale medicatielijst opgesteld
(Oelen, 2012). Op deze lijst staat onder andere acenocoumarol.
Aan de hand van de informatie die de informanten gegeven hebben, zoals bij de resultaten
beschreven staat, kan gesteld worden dat de medicatie door één persoon gecontroleerd wordt
indien een cliënt acenocoumarol als medicatie heeft.
Ook Vilans (2010) beschrijft in het door hen ontwikkelde protocol ‘toedienen van medicatie
4’, één van de protocollen van de VILANS KICK-protocollenmodule voor voorbehouden,
risicovolle en overige handelingen, dat dubbele controle noodzakelijk is.
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Hoewel risicovolle medicatie dubbel gecontroleerd moet worden, volgens Vilans en
Taskforce Medicatieveiligheid, wordt het middel Acenocoumarol volgens één van de
informanten beslist niet dubbel gecontroleerd.
Daar staat tegenover dat informanten niet hebben aangegeven dat het niet dubbel controleren
meer medicatie incidenten veroorzaakt. Het is daardoor niet zeker te stellen dat dit een
oorzaak is van de medicatie-incidenten bij ZZG-zorggroep.
Het uitzetten van medicatie bij de patiënt thuis door verpleegkundigen van de thuiszorg valt
sinds 1 september 2008 niet meer onder de AWBZ maar onder de Zorgverzekeringswet. Het
behoort daarmee tot de taak en verantwoordelijkheid van de apotheker om medicijnen op een
voor de patiënt passende wijze aan te leveren (Inspectie voor de Gezondheidszorg4, 2012).
Maar de vraag is nu of dit de medicatieveiligheid vergroot?
Daarnaast bevinden zich in de literatuur enkele artikelen die uitspraak doen over de factor
‘niet gekwalificeerde medewerker verstrekt medicatie’. In een enquête van de
Consumentenbond kwam onder andere opvallend naar voren dat veel verpleegkundigen
aangaven dat veel medicatiefouten ontstaan door personeel met te weinig ervaring, zoals
artsen in opleiding en invalkrachten. Ook bleek dat verpleegkundigen in opleiding zonder
begeleiding vaak medicatie verstrekken (V&VN, 2010).
Daarnaast heeft Eenvandaag in een reportage met een verborgen camera laten zien dat een
uitzendkracht, in eerste instantie ingezet voor huishoudelijke taken, onder meer
verantwoordelijk werd gemaakt voor de verstrekking van medicatie (Nursing, 2011).
Beide bronnen laten zien dat het voorkomt dat een niet gekwalificeerde medewerker
medicatie verstrekt. Dit bevestigen de resultaten die beschreven staan in paragraaf 4.2.6.
Nader onderzoek is nodig in de organisatie ZZG-zorggroep om te onderzoeken of dit ook van
toepassing in de praktijk.
Tot slot is te stellen dat dit onderzoek en de resultaten daarvan pas effect hebben als de
communicatie hierover tussen de verschillende lagen in de organisatie wordt verbeterd. Zoals
uit de resultaten van dit onderzoek blijkt is er weinig communicatie, bijvoorbeeld naar de
medewerker toe. Een discussiepunt in dit onderzoek kan zijn dat ZZG-zorggroep niet volledig
de PDCA-cyclus doorloopt. Deze cyclus ondersteunt en verbetert de besturing van een
organisatie. Als één van de onderdelen niet wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld de evaluatie, dan
zal het gewenste effect niet worden bereikt (Robbins & Coulter, 2011, p. 153).
Daarnaast zijn het verhogen van de feedback en het verbeteren van de directe communicatie
volgens het Institute for Healthcare improvement één van de belangrijkste systeemgerichte
benaderingen ter vermindering van het aantal medicatie-incidenten (Kohn, Corrigan en
Donaldson, 2000, p. 189). Zonder communicatie zal er geen verandering plaatsvinden.
5.2 Conclusies
In deze paragraaf worden de conclusies weergegeven uit het gehele onderzoek. Er wordt
antwoord gegeven op de hoofdvraag. Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag, is er
gebruik gemaakt van enkele deelvragen. Deze zullen als eerst worden voorzien van een
conclusie, waarna de hoofdvraag volgt.
5.2.1 Welke medicatie-incidenten meldden v&v uit de thuiszorg van ZZG-zorggroep in de
MIC-meldingen in de periode van 2009 tot en met 2011?
In het MIC-meldingsformulier staan zes verschillende categorieën die door v&v aangekruist
kunnen worden: medicijn niet gegeven, verkeerde dosering gegeven, medicijn op verkeerd
tijdstip gegeven, cliënt heeft medicijn niet ingenomen, verkeerd medicijn gegeven en anders,
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namelijk. De categorie ‘medicijn niet gegeven’ is de meest voorkomende categorie. In 59%
van de MIC-meldingen is deze categorie door de melder aangekruist (N=95). Daaruit kan
geconcludeerd worden dat bij ruim de helft van de medicatie-incidenten het medicijn niet
gegeven wordt.
Daarop volgend komen de categorieën ‘medicijn op verkeerd tijdstip gegeven’ en ‘anders,
namelijk, beiden 15% van de meldingen.
5.2.2 Welke oorzaken voor de medicatie-incidenten meldden v&v uit de thuiszorg van ZZGzorggroep in de MIC-meldingen in de periode van 2009 tot en met 2011?
In het MIC-meldingsformulier staan zeven verschillende oorzaken die door v&v aangekruist
kunnen worden: niet op de hoogte van de juiste medicatie, vergeten door cliënt, stond
verkeerd op medicijnlijst, vergeten door medewerker, cliënt weigert inname, vergissing van
medewerker en anders. De oorzaak ‘vergeten door medewerker’ is de meest voorkomende
oorzaak. In 47% van de MIC-meldingen is deze oorzaak door de melder aangekruist (N=95).
Kort daarop volgt de oorzaak ‘vergissing van medewerker’. In 44% van de MIC-meldingen is
deze oorzaak door de melder aangekruist. Deze oorzaken vormen samen 91% van de
oorzaken die aangekruist zijn door de v&v die de meldingen gedaan hebben.
5.2.3 Wat zijn volgens v&v uit de thuiszorg van ZZG-zorggroep oorzaken en/of factoren die
bijdragen aan medicatie-incidenten?
Uit de interviews met medewerkers uit de thuiszorg van ZZG-zorggroep komen verschillende
oorzaken en factoren naar voren die medicatie-incidenten veroorzaken. In totaal worden 27
verschillende codes uit de transcripties onderscheiden. Uit deze 27 codes zijn acht codes die
informanten stelselmatig benoemen. Deze acht oorzaken en factoren zijn: niet goed lezen van
werkinstructie, niet uitvoeren van dubbelcheck, gebruik van verschillende medicatiesystemen, fouten van cliënten, medicatie niet aftekenen en wel geven of andersom,
onduidelijk MIC-formulier, niet gekwalificeerde medewerker die medicatie verstrekt en een
onduidelijke meldprocedure. Het blijkt dat er wel veel wordt geregistreerd, maar dat er noch
structureel noch naar medewerkers wordt teruggekoppeld.
5.2.4 Op welke wijze kunnen de medicatie-incidenten in de thuiszorg van ZZG-zorggroep
worden verminderd?
Medicatie-incidenten in de thuiszorg worden als onoverkomelijk beoordeeld. Wel is een
vermindering op het aantal medicatie-incidenten zeker haalbaar. Wanneer ZZG-zorggroep de
aanbevelingen naleeft die hierna volgend zijn opgesteld, wordt verwacht dat het aantal
medicatie-incidenten vermindert. Dit houdt concreet in dat ZZG-zorggroep het gehele
systeem rondom MIC-formulier, meldprocedure en evaluatieprocedure dient aan te passen.
Het alleen registreren van MIC- meldingen is namelijk niet afdoende om de hoeveelheid
medicatie-incidenten te verminderen.
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Hoofdstuk 6 Aanbevelingen
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraagstelling die is opgesteld voor dit
onderzoek. De hoofdvraag luidde: “op welke wijze kunnen de medicatie-incidenten in de
thuiszorg van ZZG-zorggroep worden verminderd?”. Aan de hand van de resultaten die staan
beschreven in hoofdstuk 4, zijn de volgende aanbevelingen opgesteld voor de thuiszorg van
ZZG-zorggroep.
Zoals uit de resultaten blijkt, zijn verschillende onderliggende factoren benoemd. De
aanbevelingen die voor deze factoren benoemd worden, worden per factor toegelicht.
6.1 Niet goed lezen van werkinstructie
Het niet goed lezen van de werkinstructie is een gevolg van (een) eventuele systematische
fout(en) van de organisatie ZZG-zorggroep. Omdat vijf van de zes informanten aangeven dat
zij verwachten dat medewerkers door snel te willen werken de werkinstructie niet lezen en dat
zij verwachten dat medewerkers denken alles te weten van de cliënt, is het sterk aan te
bevelen voor ZZG-zorggroep om de systematische fout(en) die achter dit onderwerp zitten te
achterhalen en daar interventies voor op te starten.
6.2 Niet uitvoeren van dubbele check
Aan ZZG-zorggroep kan aanbevolen worden dat zij zichzelf moeten verdiepen in de speciale
medicatielijst die door Taskforce Medicatieveiligheid is opgesteld en daarmee inzicht zullen
krijgen in de risicovolle medicatie. Indien ZZG-zorggroep de dubbelcheck bij risicovolle
medicatie wil toepassen, bevelen wij ook aan om zichzelf te verdiepen in onderstaande
innovatie.
In de literatuur werd namelijk een artikel gevonden over een innovatie op dit gebied. Dekker
(2008) beschrijf in een artikel in Nursing/TVV de dubbelcheck op afstand. In dat geval gaat
de verpleegkundige alleen naar de cliënt toe en fotografeert met een mobiele telefoon alles
wat normaal door een tweede verpleegkundige wordt gecontroleerd. Zij stuurt de foto’s naar
haar collega, die de foto’s controleert op haar mobiele telefoon. Eén van de verpleegkundigen
die deel uitmaakte van dit project noemde het heel vernieuwend en efficiënt.
6.3 Fout cliënt
Zoals in de resultaten van dit onderzoek al beschreven staat, zijn de soorten medicatieincidenten die cliënten maken uiteenlopend van aard. Opvallend is dat drie van de zes
informanten aangaven dat het voorkomt dat de cliënt niet thuis is. Hoewel gesteld zou kunnen
worden dat de oorzaak hiervan bij de cliënt en zijn/haar familie ligt, doen Kohn, Corrigan en
Donaldson (2000, p. 51) hier een andere uitspraak over. Zij stellen: “Accidents are a form of
information about a system. They represent places in which the system failed and the
breakdown resulted in harm”. Dit houdt in dat fouten door cliënten gerefereerd kunnen
worden aan het systeem van de organisatie. Het systeem van ZZG-zorggroep is dus niet zo
ingericht dat rekening wordt gehouden met de mobiliteit van cliënten.
De aanbeveling aan ZZG-zorggroep is dan ook om zichzelf te verdiepen in, of onderzoek te
doen naar, de tekortkomingen in het systeem die bijdragen aan het feit dat de cliënt niet thuis
is en de feiten dat de cliënt de medicatie al ingenomen heeft, de medicatie van een ander
tijdstip pakt en de medicatie vergeet in te nemen.
6.4 Verschillende medicatiesystemen
Om medicatie-incidenten te voorkomen is het ZZG-zorggroep sterk aan te bevelen om één
medicatiesysteem in te voeren in de thuiszorg in plaats van twee verschillende
medicatiesystemen.
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6.5 Medicatie aftekenen
In paragraaf 6.3 staat al beschreven dat incidenten kunnen worden gerefereerd aan het
systeem. Ook bij dit onderwerp kunnen de incidenten worden gerefereerd aan het systeem.
Aan ZZG-zorggroep kan aanbevolen worden om zichzelf te verdiepen in, of onderzoek te
doen naar, de tekortkomingen in het systeem die bijdragen aan het ontstaan van medicatieincidenten waarbij de medicatie wél wordt afgetekend, maar niet wordt gegeven en bij het
ontstaan van medicatie-incidenten waar de medicatie wél wordt gegeven, maar niet wordt
afgetekend.
6.6 Niet gekwalificeerde medewerker verstrekt medicatie
Zoals bij de resultaten beschreven staat is onder medewerkers onduidelijkheid over de
bevoegdheden die zij hebben. De aanbeveling aan ZZG-zorggroep is dan ook het nader
onderzoeken van wat medewerkers wel of niet mogen. Medewerkers geven aan dat zij
behoefte hebben aan duidelijkheid over bevoegdheden die zij hebben.
Task Force medicatieveiligheid care (2012) hebben de ‘veilige principes’ opgesteld. Deze
brochure geeft geen inzicht in de verantwoordelijkheden van de v&v en de diverse
opleidingsniveaus, maar in deze brochure staan, voor een ieder die betrokken is bij het
medicatieproces, de rollen en verantwoordelijkheden beschreven. Hierdoor kan worden
samengewerkt op een wijze die de veiligheid ten goede komt. Deze brochure kan ZZGzorggroep helpen bij het inzichtelijk maken van de rollen en verantwoordelijkheden van de
betrokkenen bij het medicatieproces.
6.7 Onduidelijkheid MIC-formulier en MIC-procedure
Het is ZZG-zorggroep sterk aan te bevelen om onderzoek te doen naar de gebreken van het
MIC-formulier en de meldingsprocedure. Momenteel is het invoeren van MIC-meldingen een
administratieve verplichting, zonder dat hier feedback wordt gegeven naar de medewerker.
Het systeem dient zo opgesteld te worden dat ieder incident direct wordt geëvalueerd.
Daarnaast is het ZZG-zorggroep aan te bevelen om een terugkoppeling te doen naar de
medewerker die de melding heeft gedaan, zodat de medewerker op de hoogte is van het feit
dat de melding is ontvangen.
Dit verslag is geëindigd met het beschrijven van aanbevelingen voor ZZG-zorggroep. De
belangrijkste aanbevelingen staan beschreven in paragraaf 6.7. Het meldsysteem bij ZZGzorggroep is momenteel alleen gebaseerd op het melden van incidenten. Hierdoor worden
incidenten niet besproken en geëvalueerd om een volgend incident te voorkomen. Uit
paragraaf 5.1.2 is af te leiden dat hiermee het systeem valt of staat.
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Bijlage 1 Codeboek
Codeboek: Gegevensanalyse voor Excel
Categorie medicatie-incident
Code
Medicijn niet gegeven
1
Verkeerde dosering gegeven
2
Medicijn op verkeerd tijdstip gegeven 3
Cliënt heeft medicijn niet ingenomen
4
Verkeerd medicijn gegeven
5
Anders, namelijk ..
6
Oorzaak medicatie-incident
Code
Niet op de hoogte van de juiste
1
medicatie
Vergeten door cliënt
2
Stond verkeerd op medicijnlijst
3
Vergeten door medewerker
4
Cliënt weigert inname
5
Vergissing van medewerker
6
Anders, namelijk ..
7
Niveau melder
Code
Verzorgende, niveau 3
1
Verpleegkundige, niveau 4 + 5
2
Leidinggevende
3
Onbekend
4
Sekse patiënt
Code
Man
1
Vrouw
2
Onbekend
3
Patiëntencategorie
Code
Somatiek
1
Psychogeriatrie
2
Beide
3
Onbekend
4
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Bijlage 2 Oorzakenbomen
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Bijlage 3 Topiclijst
Onderwerp 1: Vergeten door medewerker
o Uit de MIC-meldingen blijkt dat 47% van de medicatie-incidenten ontstaan door het
vergeten van medicatie door medewerker. Hoe denkt u dat dit komt?
 Technische factoren: (Deze vragen zijn ook van toepassing bij onderwerp 2)
 Design: Wat voor invloed heeft volgens u de medicatielijst op het vergeten van
het geven van medicatie?
Wat voor invloed heeft volgens u het systeem van medicatierollen op het vergeten
van medicatie geven van medicatie?
 Organisatorische factoren: (Deze vragen zijn ook van toepassing bij onderwerp 2)
 Extern: Hoe is de apotheek bij de medicatieverstrekking betrokken?
 Kennisoverdracht: Hoe worden nieuwe medewerkers ingewerkt met betrekking
tot jullie wijze van medicatie verstrekken of geven?
 Protocollen: Kunt u uitleggen van welke protocollen of procedures gebruik
worden gemaakt? Wat is uw mening over de opvolging hiervan door de
medewerkers? Wat is uw mening over de duidelijkheid van deze documenten?
 Management prioriteiten: Hoe worden volgens u over het algemeen
ziekmeldingen opgelost door ZZG-zorggroep? Wat is volgens u de invloed van
ziekmeldingen op het vergeten van het geven van medicatie?
 Cultuur: Wordt er bij ZZG-zorggroep dubbele check toegepast bij medicijnen
verstrekken of toedienen?
 Menselijke factoren (deze vragen zijn gedeeltelijk ook van toepassing bij onderwerp 2):
 Redeneren: Op welke wijze is u uitgelegd hoe u medicijnen dient te verstrekken
aan de cliënten? In welke mate heeft dit voor u bijgedragen aan een juiste
medicatieverstrekking?
 Kwalificaties: Hoe vaak denkt u dat het voorkomt dat medewerkers die niet
gekwalificeerd zijn, medicijnen verstrekken?
 Coördinatie: Kunt u uitleggen hoe de procedure in zijn werk gaat om elkaar als
medewerker op medicatie te attenderen, wanneer deze bijvoorbeeld de vorige keer
niet aanwezig was?
 Verificatie: Wat controleert u voordat u de cliënt de medicatie geeft?
 Interventie: Kent u nog andere redenen waardoor medicatie vergeten wordt?
Onderwerp 2: Vergissing van medewerker
o Uit de MIC-meldingen blijkt dat 44% van de medicatie-incidenten een vergissing van
de medewerker is. Hoe denkt u dat dit komt?
 Technische factoren (zie onderwerp 1)
 Organisatorische factoren (zie onderwerp 1)
 Menselijke factoren (zie gedeeltelijk onderwerp 1)
 Interventie: Kent u nog andere redenen waardoor vergissingen worden gemaakt
met medicatie?
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Onderwerp 3: Cliënt is niet thuis
o Hier komt aan bod dat in 5,4% van de gevallen waarbij medicatie niet gegeven is, dat
wordt veroorzaakt doordat de cliënt niet thuis is. Hoe denkt u dat het komt dat cliënten
niet thuis zijn? Hoe wordt hiermee omgegaan?
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Bijlage 4 Transcripties interviews
Code 1 Werkinstructie slecht lezen
Code 2 Dagindeling niet aangepast
Code 3 Door huisarts gestopt, toch aanwezig
Code 4 Fouten bij rapportages lezen
Code 5 Cliënt pakt medicatie van ander tijdstip
Code 6 Overname medicatieverstrekking door thuiszorg
Code 7 Medewerker pakt uit verkeerd vakje
Code 8 Fouten door drukte door ziekmelding
Code 9 Fouten door overdracht ziekenhuis
Code 10 Meerdere handelingen
Code 11 Blisterzakjes niet compleet
Code 12 Wijzigingen niet goed opgeschreven in zorgdossier
Code 13 Niet gekwalificeerd
Code 14 Meer fouten bij weekdoos, dan blisterrol
Code 15 Geen dubbele check toepassen
Code 16 Onduidelijkheid meldprocedure
Code 17 Geen controle medicatielijst
Code 18 Cliënten vergeten te helpen
Code 19 Handeling wordt gemist
Code 20 Afleiding door cliënt
Code 21 Wel geven, maar niet aftekenen
Code 22 Slordigheid door gevoel van tijdgebrek
Code 23 Familie en cliënten vergeten medicatie mee te nemen
Code 24 Huidige medicatielijsten zijn lastig te hanteren
Code 25 Protocolgebruik minimaal
Code 26 Systeem om zorg af te melden is niet optimaal
Code 27 Te hoge werkdruk
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Interview 1
Wij zijn studenten van de HBO-V Nijmegen en doen een kwaliteitsonderzoek naar medicatieincidenten binnen de thuiszorg van ZZG-zorggroep en daar bent u werkzaam begrijp ik?
Ja.
Ik heb een aantal vragen. Mijn eerste vraag is: Mag ik het gesprek opnemen?
Prima.
Ja. Uw naam wordt niet gebruikt, het wordt allemaal geanonimiseerd. Dat is misschien wel
fijn om te weten voor u. Wij hebben van tevoren alle MIC-meldingen die zijn gemaakt door
jullie van 2009, 2010, 2011 bekeken en aan de hand daarvan hebben wij dit interview
opgesteld. Daar zijn bepaalde dingen uitgekomen waar wij vragen over willen stellen. Dus ik
wou beginnen. Uit de MIC-meldingen blijkt dat 47%, dus bijna de helft van de medicatieincidenten ontstaan is door het vergeten van geven van medicatie door de medewerker. Hoe
denkt u dat het komt dat deze vergeten worden te geven?
Omdat mensen de werkinstructie niet goed lezen denk ik vooral. Want het staat heel duidelijk
opgeschreven: medicijnen aftekenen en dingen dat moet, dus goed lezen.
Goed lezen. U denkt dat dat de oorzaak is?
Ja. Of dat mensen, dat ook wel eens kan dat mensen zo’n blister hebben en dat mensen zelf al
een zakje genomen hebben en dan komt het ook met de medicijnen of dat niet helemaal
duidelijk is. Het kan zowel aan de verzorgende of de verpleging liggen, maar het kan ook aan
de cliënt liggen en dan moet je ook een formulier eigenlijk invullen. En het komt ook nog wel
eens voor dat ze niet goed in de zakjes zitten. Dat de apotheek het niet goed, dat heb ik ook
wel eens meegemaakt. Het kan verschillende oorzaken hebben.
Ja inderdaad. Ik ga dadelijk op verschillende factoren ga ik dadelijk vragen stellen komt dit
onder andere ook aan bod, dus dan lopen we alles een beetje na van waar zou het aan kunnen
liggen.
Is goed.
Ook bleek dat 44% van de incidenten ontstaan is door een vergissing, dus niet vergeten maar
een vergissing, hoe denkt u dat dat zou kunnen komen?
Een vergissing dat de verkeerde soort medicijnen gegeven zijn?
Het gaat over de verschillende soorten incidenten, maar als oorzaak werd dan aangegeven dat
het een vergissing was.
Ja misschien ook niet goed gelezen. Ik weet niet precies wat ik met een vergissing moet zien.
Ja, een vergissing. Of dat zij het niet gegeven heeft, ik weet niet wat ze daarmee bedoelen.
Ja dat zijn dan gewoon verschillende incidenten die voorkomen: niet gegeven, verkeerde
dosering gegeven.
En vergissing is daar eentje bij?
Nee en dan geven ze als oorzaak is het volgende punt in de melding: dat is een vergissing van
de medewerker. Dat gaven ze als oorzaak van die incidenten. Maar hoe komt het dan, denkt u,
dat die vergissingen worden gemaakt?
Weer niet goed gelezen op de werkinstructie. Daar staat heel duidelijk op. En op de
aftekenlijst staat ook hoe laat de medicijnen. Dus. En mensen hebben dan ook een weekdoos
of een blister, dus daar kan je het ook op zien.
Ja. Dat is dan dus dubbel gecheckt eigenlijk?
Ja.
Dan heb ik eigenlijk, komen we dan eigenlijk meteen op die blisterrol. Wat voor invloed heeft
volgens u de medicatielijst zelf op het vergeten van medicatie of het vergissen op medicatieincidenten.
Nou je ziet het als een extra controle. Dus als je de blister pakt en je kijkt daarop wat erin zit
en je kijkt ook nog wat er afgetekend moet worden op de lijst en als het daar dan nog in mis
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gaat, dan heb je waarschijnlijk helemaal de medicijnen vergeten of niet goed op de
werkinstructie gekeken dat die medicijnen gegeven moeten worden.
Ja. En wat voor invloed heeft volgens u het systeem van de medicatierol, dus dat is eigenlijk
het blistersysteem?
Het is een vervanging wat we eerst deden: medicijnen uitzetten, dus dat is hetzelfde principe.
Dat zit eigenlijk in principe al in het zakje?
In het zakje en daar staat ook duidelijk op van bijvoorbeeld klein, geel, rond pilletje. Of
bijvoorbeeld oranje, langwerpig pilletje. Dat staat er dan bij als je de medicijnen niet zou
kennen, dan kan je aan de hand daarvan zien hoe ze eruit zien. Er dan staat er naam, tijd,
datum, en wat erin zit.
Dus in principe is die blisterrol wel heel specifiek.
Ja. Die wordt voor die cliënt gemaakt. En sommige mensen hebben die blisterrollen ook in
een medidon. Ik weet niet of jullie daar wel eens over gehad hebben? Dat is een apparaat,
werken wij ook mee, en dan kunnen dus mensen dus zelf nemen en dan wordt het zakje
gescheurd en dan kunnen ze zelf de medicijnen nemen. Geeft het apparaatje een piepje dat ze
dan medicijnen moeten nemen.
Niet elke cliënt heeft die?
Nee. Dan moeten mensen in staat zijn om ze zelf te pakken. Kijk als je niet in staat bent om na
te denken van ik moet ze nemen, dan heeft zo’n ding geen zin. Ze kunnen hem wel pakken,
maar als ze hem dan niet innemen dan. Het is wel zo als ze hem niet pakken of er gaat iets mis
met die rol, dan worden wij gebeld, dan moeten we er naartoe, dus dat is wel een achterwacht
wat dat betreft.
Dus dat is in principe dan wel een duidelijk systeem.
Ja en vooral voor mensen die toch wel een beetje helder zijn en dat zelf kunnen dan is dat een
goed iets.
Oke. Ja. Hoe is de apotheek bij de medicatieverstrekking betrokken? In welke mate nemen zij
daaraan deel?
Ja in de thuiszorg krijg je alleen maar via de apotheek medicijnen.
Die mensen krijgen ze gewoon thuis. De apotheek die laat ze…
Ja sommige halen de familie op, sommige, die rollen brengen ze meestal thuis op donderdag.
Sommige krijgen een keer in de twee weken en anderen een keer in de week ligt eraan hoeveel
dat je.
En denkt u dat vanuit daar medicatie-incidenten ontstaan? Vanuit die hoek?
Ik heb wel eens een keer gehad dat het niet klopte, maar over het algemeen klopt het.
Oke. Dat is duidelijk.
Het wordt wat lastiger, soms zijn mensen bijvoorbeeld naar een huisarts geweest en dan moet
er eentje uit en dan moeten de rollen moeten ze een stukje afknippen en weer een nieuw
blaadje erin doen. Dan een stickertje erom dan er een uit is of een ander erin dus dat. En
bijvoorbeeld bloedverdunners kunnen niet in die dingen, want dan moet je volgens het schema
en dat kan niet. Maar ook al is de rol thuis, dan kunnen er nog dingen fout gaan. Als mensen
wel of niet nemen.
Ja dat klopt. Hoe worden de nieuwe medewerkers ingewerkt als zij net bij jullie zijn begonnen
zeg maar met betrekking tot het verstrekken van medicatie?
Het is altijd bij ons een nieuwe medewerker lopen mee met een collega en er wordt uitleg
gegeven hoe het precies is en daarin wordt ook verteld hoe belangrijk die werkinstructie is,
want daar moeten wij alles uit halen. Daar staat op wat er moet gebeuren. En daar staat
bijvoorbeeld ook op bij mensen: medicijnen staan in het keukenkastje links, rechts bovenaan,
dat mensen bijvoorbeeld niet bij kunnen of in een kluisje code is, dat staat er dan niet op
hoor, staat dan op kantoor de code is dat en dat en dat, dat je zo het kluisje in kunt.
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En denkt u dat door die werkinstructie ooit fouten ontstaan, dat het niet helemaal op de juiste
wijze gebeurt?
Dat kan als je het niet goed leest dan kan dat. Feitelijk kan alles foute dingen brengen.
Heeft u daar zelf ervaring mee?
Nee ik heb wel een keer, maar misschien komt dat straks nog, een formulier ingevuld. Of komt
dat niet?
Nee, nee, nee we stellen algemene vragen, we gaan niet persoonlijk in op medicatiefouten.
Ik heb een keer toen was er een meneer die kon eigenlijk altijd goed lopen liep ik met hem
mee naar beneden werd hij gewassen en toen liep hij zelf en toen draai ik me om, om de stoel
te pakken waar hij op kon zitten en toen woeps ging hij zo tegen de stoel aan, tegen de deur
aan. Toen kon ik hem gelukkig met die mevrouw weer overeind krijgen, maar toen heb ik ook
en formulier ingevuld. Dat is eigenlijk ook een ongeval, accident, dus.
Ja, dat is alleen dan weer een valincident en geen medicatie-incident.
Ja, dit gaat alleen over medicatie.
Ja. Kunt u uitleggen van welk protocol of procedures gebruik wordt gemaakt, u noemde het
denk ik net al, met betrekking tot medicatieverstrekking?
Weet ik niet eens of we daar een protocol voor hebben. Sowieso wel voor medicijnen, voor
spuiten en voor pleisters dat is dan een lijst met voorbehouden handelingen. Stomazorg, weet
ik veel, pleisters, Exelon pleisters tegenwoordig, ik weet niet of die kent?
Ja.
Mensen die in de war zijn. Dat staat ook op die lijst. Dan hebben we een schema erbij hoe je
hem moet plakken. Een eraf volgende erop een rouleersysteem van 14 en dat moet ook op zo’n
lijst met voorbehouden handelingen. Spuiten, maar medicijnen op zich moet gewoon op de
medicatielijst.
Ja, maar daar is geen protocol voor gemaakt of u had het net over de werkinstructie die
gemaakt is aan de hand waarvan dat gebeurd?
Ja in de werkinstructie staat wat je moet doen, douchen, wassen, maar bijvoorbeeld ook
medicijnen geven. Dat staat daar in het kastje of die dingen dat staat er dus op.
Oke.
Protocollen hebben we dus wel voor spuiten en dingen en dat zijn ook medicijnen. Daar zijn
welk protocollen voor.
Wat is uw mening over de opvolging hiervan? De opvolging van die werkinstructie of de
protocollen of net wat er gemaakt is door de medewerkers. Hoe denkt u daarover?
Volgens mij gebeurt dat wel goed. Ik kom niet zoveel tegen dat medicijnen vergeten zijn, maar
dat. Gelukkig maar.
Ja als dat zo is, is dat ook prima. Geen enkel antwoord is fout.
Maar ik had vorige week bijvoorbeeld wel, toen lag de rol op de keuken, op de aanrecht bij
iemand. Toen was het eerste zakje was al leeg. En dan kan ik niet meer controleren of die
mevrouw dat zakje op heeft of niet. En dat heb ik ook in de rapportage geschreven van dat ene
zakje en dat het op de aanrecht lag en de hele rol, dus een ieder komen ook altijd veel
kinderen dus misschien hebben die hem naar beneden, dat weet ik dus niet, of zelf op een stoel
gestaan om hem te pakken, dat weet ik dus ook niet, maar dat heb ik dus wel opgeschreven
van dat zakje was leeg en ik neem aan, ze zegt dat ze hem heeft genomen, dus dan neem ik dat
maar aan. Dat kan je dus nergens controleren. Kijk en als je dingen niet vertrouwt dan bel je
een huisarts, maar dat had ik bij dit niet zozeer, maar toen heb ik geen formulier ingevuld,
omdat ik denk, dat is haar verantwoording om te doen feitelijk.
Wat is uw mening over de duidelijkheid van de werkinstructie, die documenten of die
protollen? Zijn die duidelijk?
Ja dat vind ik wel. Ja. Je werkt er al heel lang mee, dus dan is het natuurlijk ook wel zo. Ja ik
vind het wel duidelijk.
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Hoe worden volgens u over het algemeen ziekmeldingen opgelost? U meldt zich ziek of een
collega. Hoe wordt dat opgelost door de…?
Valt dat ook hieronder?
Ja, op een gegeven moment…
Komt dat terug in het interview.
Ja, komt dat terug.
Iemand van ons begint om 7.00 uur, heeft sterdienst noemen we dat. Die krijgt een telefoon en
die krijgt de ziekmelding binnen en die moet zorgen dat de cliënten overal. U bedoelt van
collega’s ziekmelden?
Ja.
Ja die worden op die manier, moeten we het samen op zien te lossen.
Opgevangen worden.
Ja en dat is soms heel lastig.
En wat is volgens u de invloed van die ziekmeldingen op eventuele medicatie-incidenten? Zo
komen we zeg maar daar..
Zo komen we bij de dingen. Ja. Nou daar moet geen verschil maken, want je moet toch de hele
verzorging en al overnemen dat staat ook in het dingen en we werken in een klein team dus je
kent natuurlijk wel de mensen waar je komt.
Je kent eigenlijk alle cliënten verder.
Ja, toevallig was ik net bij een nieuwe, die is vrijdag in zorg gekomen, dus ik, dan is die pas
net in zorg. Maar ik ken alle cliënten in mijn team al, dus.
Dat is ook wel prettig werken natuurlijk. Zeker in zo’n gevallen.
Ja, ja.
Wordt er een dubbele check toegepast bij het verstrekken van medicatie?
Nou in die blister doet dus de apotheek dat en wij doen de tweede check.
Ja, dus het is eigenlijk een check door de apotheek en een check door de verzorgende of
verpleegkundige.
Ja.
Maar geen dubbele check door twee verzorgenden, dat niet?
Nee, ik denk ook dat dat een dure business is, want dan moet je met een tweede daar komen.
Inderdaad.
In een verpleeghuis is dat heel makkelijk of in een ziekenhuis, maar bij ons dat niet te doen.
Klopt. Heeft u gelijk in. Op welke wijze is u uitgelegd hoe u medicijnen dient te verstrekken
in het begin dat u begon?
Ja dat is 31 jaar geleden hier op Dekkerswald dus dat is even geleden.
En toen u bij de thuiszorg begon?
Ja dat is 29 jaar geleden en dat en ja dan loop je met iemand mee en wordt uitgelegd hoe we
werken, maar in de loop der jaren zijn er zoveel dingen veranderd ja dat krijg je gewoon in
een werkoverleg of zo als er iets verandert. Of papier of…
Ja krijgt u eventuele veranderingen te horen.
Ja, ja, ja.
Oke.
We hadden in het vorige nog gehoord van dat dingen veranderen dat mensen eerst gaven we
ook medicijnen als kinderen de medicijnen uitzetten, maar dat mogen wij dus niet meer mag
het alleen maar via de blisterdingen. Wij kunnen dan niet de verantwoording nemen voor wat
de dochter uitgezet heeft.
Nee. Alle medicijnen worden eigenlijk verstrekt in blisters, of…
Nee. Niet allemaal nee. En als kinderen het blijven doen, dan mogen wij wel tegen meneer of
mevrouw zeggen: ‘Neemt u de medicijnen’, maar dan hebben wij daar verder geen
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verantwoording over. Mag ze wel attenderen daarop, maar dan op dat moment niet meer
gegeven.
Ja, dus niet de verantwoordelijkheid over wat erin zit.
Je weet niet wat iemand erin gedaan heeft.
Het komt dus ook ooit voor dat de kinderen…
Ja we hebben een paar cliënten waar de kinderen de medicijnen uitzetten.
Oke. Ja dan doen jullie het op die manier, dan nemen jullie eigenlijk geen
verantwoordelijkheid.
Geen verantwoording en dat zeggen we ook tegen kinderen.
Oke.
We attenderen dan wel op dat. Is wel grappig want die meneer heeft wel de blister, maar die
mevrouw heeft het niet, maar volgens mij krijgen ook niet alle mensen een blister vergoed ligt
eraan hoeveel medicijnen.
Oke.
Dus misschien is dat de reden.
Jullie komen ook zelf wel eens bij cliënten die dan geen blister hebben?
Ja.
En dan zetten jullie ze zelf uit?
Nee. Het is de bedoeling dat wij ze niet meer uit gaan zetten.
En op welke wijze gebeurt dat dan?
Dan moeten de kinderen dat doen of mensen moeten een blister gaan doen. Op dit moment is
het nog wel, maar dat gaat geloof ik per 1 mei eraf, maar dat weet ik niet helemaal zeker hoe
dat precies zit.
Het uitzetten door jullie?
Ja, ja. We krijgen ze volgens mij de instelling niet meer vergoed of er is niet meer. Maar dan
moet of de kinderen of ze moeten via blister dingen doen.
En hoe ging dat in eerste instantie in zijn werk?
Wij hadden eerst gewoon medicijnen uitzetten bij mensen. Dan zette degene ze uit en dan is
degene die ze uitzet feitelijk verantwoordelijk.
Ja en die geeft ze dan ook?
Nee, dat kan zijn dat er een collega komt om ze te geven, want dan worden ze voor een week
uitgezet bijvoorbeeld. Zo was dat eerst.
Oke. Dan zit daar in principe dus ook die dubbele check ingebouwd?
Ja, dat was dus wel ja.
Oke. Ja is duidelijk. We hadden het eerst over hoe het aan u is uitgelegd, daar begonnen we.
In welke mate heeft dat voor u bijgedragen aan de juiste medicatieverstrekking? Die uitleg die
u heeft gekregen?
Ja maar heel veel dingen moet je in de praktijk toch meemaken en kijken hoe het gaat. Uitleg
is wel goed en dingen, maar je moet toch zelf ervaren hoe het is.
Ervaring opdoen.
Ja, ja.
Hoe vaak denkt u dat het voorkomt dat medewerkers die geen die niet gekwalificeerd zijn
medicatie verstrekken?
Dat weet ik niet. Wij zitten in een team allemaal met… Ik zit in een team, het hoogcomplexe
team, dus bij ons is iedereen wel dingen. Ik weet niet hoe dat bij de rest is, kan ik niet…
Dat is ook prima ja. Kunt u uitleggen hoe de procedure in zijn werk gaat om bijvoorbeeld uw
collega te attenderen op een medicatiefout een medicatie-incidenten? Gebeurt dat ooit dat
jullie elkaar daarop wijzen?
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Ik denk het wel, maar ik ben het niet tegengekomen. Als ik het tegenkom vraag ik het aan mijn
collega of ik bel ze op van of een briefje in het postvak van goh kan het zijn dat dit en dit en
dit? Volgens mij moet die collega dan ook een formulier invullen.
Degene die de fout heeft gemaakt?
Ja, ja.
Dat hoeft u dan in principe niet te doen?
Nee, dat hoef ik niet.
Oke. En als u het tegenkomt, u weet niet wie het gedaan heeft, zou u zelf de melding doen?
Ja, maar meestal kan ik wel zien wie de dag ervoor geweest is op het planbord bij de cliënt.
En soms staat er een rapportage of iets geschreven dus dan kan je het ook nog zien.
Ja. U zoekt dan wel terug van wie zou het eventueel geweest kunnen zijn en die belt u?
Ja, ja, ja.
Wat controleert u precies, kunt u mij dat stap voor stap vertellen, voordat u de cliënt
medicatie geeft?
Nou uitgaande van het blister. Ik pak het ding op, dan kijk ik hoeveel dat er in zitten, wat voor
soort erin zitten en dan geef ik ze. En dan in het bejaardenhuis krijgen mensen een lijst en
daar staat ieder pilletje op zich op, moet ieder pilletje op zich afgetekend worden, in de
thuiszorg is nog een lijst waar gewoon aftekenen van medicijnen gegeven. Dus niet ieder
tabletje moet op zich afgetekend worden.
Dus u kijkt wat erin zit en hoe controleert u of dat juiste medicatie is, waar is dat op te zien?
Er staat op van bijvoorbeeld een geel, klein, geel pilletje, een rood pilletje een dingen pilletje,
nou dan zie je in één oogopslag of dat er in zit.
Weet u of die medicatie ook echt de medicatie is die de patiënt moet krijgen?
Dat weet ik niet, want daar ga ik niet over.
Nee. Dat doet in principe de apotheek dan?
De huisarts en de apotheek. Ik ga niet over of mevrouw wel dat of dat pilletje hoeft.
Nee, maar het kan ooit zijn dat bijvoorbeeld iets anders klopt dan wat in het zakje zit, dat het
er wel op staat, maar dat die mevrouw bijvoorbeeld nog een extra tablet gebruikt. Waar kunt u
dat op zien?
Ja, maar dan ben ik niet, dat staat dan of in de rapportage of in de werkinstructie en die krijg
je apart erbij, maar dat kan ik niet zomaar, dat moet ergens opgeschreven staan.
Ja. Oke.
Mevrouw, bijvoorbeeld ik ben nu bij een mevrouw die had pas een extra paracetamol, van die
grote, en wat dingen nou en apart en dan maak ik een apart vakje van mevrouw moet twee
keer daags paracetamol die en die dingen in dat potje en dan tot het potje op is. Dingen erop
stop wanneer het op was, zulke dingen.
Ja, ja, ja. Zoiets bedoelde ik eigenlijk of er eigenlijk wel een lijst was van wat gebruikt die
mevrouw nou precies.
O, je bedoelt een lijst met wat ze precies gebruikt?
Ja.
Ja, ja. Dat is van de apotheek dat krijgen ze als ze met die blister beginnen en als ze zelf
medicijnen uitzetten heb je ook zo’n lijst, want dan moet je aan de hand daarvan moet je
uitzetten.
Ja. U controleert altijd aan de hand van die lijst?
Nee, ik ga niet echt controleren, ik neem aan wat de dingen dat dat klopt wat er in de dingen
zit ik ga niet aan de hand van, want dan kan je aan de gang blijven.
Ja, misschien hebben ze wel zo’n hele lijst.
Ja, dat is vaak. Ik was net, hoeveel was het er vanmorgen zei ze, 12. Ik tel wel tot 12, ik kijk
wel of de dingen dat kijk ik wel, maar…
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Niet langs de lijst af lopen. Dus u gaat er vanuit dat wat de apotheek of de huisarts heeft
gedaan, dat dat goed is.
Ja, maar dat moeten ze een bejaarden, wat vroeger het bejaardenhuis was die krijgen ook
zorg, daar moet het wel even een voor een allemaal afgetekend worden. Dus moeten al die 15
dingen een paragraaf.
Ja, in het bejaardenhuis wel, maar in de thuiszorg niet.
Nee, ja dat bejaardencentrum dat valt ook onder thuiszorg, dus. Als ik daar kom dan doe ik
dat, vul ik dat wel netjes in. Ik zit niet in die wijk nu dus dan is dat makkelijker.
Oke. Prima. Kent u nog andere redenen, we hebben nu eigenlijk van alles doorgelopen
verschillende hoeken, waardoor medicatie vergeten of waardoor een vergissing zou kunnen
ontstaan?
Vergeten zorg, als ze mensen vergeten zijn te helpen. Dan komt er niemand en dan vergeten
mensen ook de medicijnen. Als ze, wat ik net zei, zelf aan de medicijnen rommelen, dan heb je
er geen controle meer over. En daarom moet je ook goed in de gaten houden, omdat het dan
op bovenschapje in een kluisje of wat dan ook allemaal daar gaan we dan achteraan dat dat
goed geregeld wordt. En ja, je weet niet wat mensen tussendoor nog allemaal slikken aan
paracetamol en dingen wat ze in huis hebben natuurlijk.
Nee, dus u bedoelt eigenlijk meer het overzicht is er niet?
Nee, nee, je hebt het overzicht wat je op dat moment geeft en wat je krijgt van de apotheek en,
maar je weet niet 24 uur per dag wat mensen doen.
Nee, dat is in de thuiszorg is dat natuurlijk anders dan in een zorginstelling.
Nou feitelijk kan dat ook natuurlijk hier in de dingen, een van de kinderen zegt ik breng wel
een doosje paracetamol mee mam als je hoofdpijn hebt dan kan dat ook zo gebeuren.
Ja in de thuiszorg moet je er natuurlijk op vertrouwen dat alles helemaal goed gaat.
Ja, ik ken een mevrouw die heeft geprobeerd met paracetamol zelfmoord te plegen, dus ik
bedoel je kan van alles met paracetamol.
Heel duidelijk. Ik heb nog één laatste vraag, of een laatste onderdeel. Er komt naar voren dat
in 5,4% van de gevallen de cliënt niet thuis was. Denkt u dat dat een bepaalde reden heeft
vanuit de organisatie of vanuit de cliënt zelf, waarom die cliënt op het moment dat jullie
komen niet thuis is.
Ja dat is, dat zijn mensen die ach die denken ach die zuster komt wel terug of och ze vergeten
helemaal dat de zuster komt of die gaan naar de kapper of die gaan naar de pedicure of die
gaan op de koffie bij de familie en als je dan bijvoorbeeld om half 11 pas komt, want sommige
mensen kunnen heel goed later wat zorg dan hoeven ze bijvoorbeeld een controlepunt en die
vergeten dan dat controlepunt en die zijn dan weg en dan moet je er weer achteraan bellen en
dan moet je voor de kinderen bellen hoe het is. En we hebben ook een mevrouw die wordt niet
goed wakker, dus die heeft nu zo’n lichtding langs haar bed staan en dan gaat dan aan en
dan, dus… Je komt wel eens voor niets ja.
Wordt de cliënt altijd op hetzelfde tijdstip verzorgd?
Nee, want soms zijn we, sommige dagen moeten ze naar een dagopvang en dan zijn ze om 8
uur andere dagen zijn ze misschien om half 10. Het is niet altijd dezelfde tijd.
Zijn de cliënten wel op de hoogte altijd op welk tijdstip jullie komen?
Ja, we maken afspraken met de intake maken we afspraken welke tijd, bijvoorbeeld tussen 8
en 10 en die en die dag moet vroeg voor de dagopvang of tussen 10 en 11 of tussen 8 en 9, we
proberen wel vast te houden aan een beetje aan gelijk tijden, want dat is voor hun ook
prettiger en vooral iemand die een beetje structuur nodig heeft is het heel belangrijk. Maar je
hebt mensen die, ik heb pas ook een cliënt, toen was de vrouw wel thuis die moest ook
geholpen worden, maar ja naar het ziekenhuis. Ik denk van ja had dat maar even
doorgegeven dan hadden we vroeg… Want ja naar het ziekenhuis dan moet je toch wel even
gedoucht en dingen.
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Inderdaad.
In een heel groot gedeelte zijn mensen zelf verantwoordelijk in de thuiszorg hè. En er is ook
een regeling als ze niet thuis zijn we komen of we komen voor niets, dan moeten ze gewoon
die dingen betalen.
En daar zijn ze van op de hoogte?
Ja, dat staat allemaal in de voorwaarden die vooraan in de dinges staat.
Oke. Ik kijk nog eventjes of ik, ja hoe wordt daarmee omgegaan. Jullie bellen de cliënt op dat
jullie geweest zijn?
Ja, of als we niemand te pakken krijgen dan ga ik de familie aan het bellen. En dan krijg je
van o, maar mama is naar het ziekenhuis vandaag. Moeder is bloedprikken of noem maar op.
Soms zijn ze boos dat je belt, meestal zijn ze ook wel prettig van o, dat is ook wel bezorgd.
Goh ja, ze zijn bezorgd dat ze ergens ligt of dat ze ziek op bed ligt of. Of dat komt natuurlijk
ook nog wel eens voor dat iemand dood blijft en dat je daar op uitkomt, dus het is ook wel een
kwestie van controle. We hebben op kantoor in het dossier staat de contactpersoon van alle
cliënten.
Dus jullie bellen eerst de cliënt zelf?
Ja.
En als die niet oppakken…
Dan gaan we verder bellen.
Oke. Duidelijk. Was ik ook nog één vraag vergeten. Welke functie beoefent u?
Ik ben verzorgende in de thuiszorg.
Niveau 3?
Ja, 3.
Oke. Prima.
Ik ben officieel 3IG, maar ik werk in de thuiszorg als 3.
Oke. Ja, duidelijk. Ik heb mijn vragen gehad. Heeft u nog vragen aan mij?
Nee. Duidelijk.
Oke.
Vonden jullie het vragenformulier duidelijk.
Het meldingsformulier?
Ja, dat met vergissen en dingen.
Ja, dat was een beetje in onze ogen een beetje vaag, dus daarom dat wij ook die interviews
doen om meer oorzaken los te krijgen van waar ligt het nou nog meer aan.
Vergissing is zo’n raar begrip eigenlijk hè?
Ja een heel breed begrip en daar liggen ook weer oorzaken onder.
Dan kun je beter geen dinges sturen, geen vraag sturen, als dat je een vergissing aangeeft, da
is een raar…
Ja, want vindt u het formulier duidelijk?
Niet altijd.
Vooral op dat punt niet?
Ja vergissing, dan denk ik van ja vergissing.
Ja dat is ook de reden waarom wij aansluitende die interviews doen om toch meer…
Misschien om een duidelijker formulier te maken of zo?
We weten nog niet wat we ermee doen, maar wij leggen het uiteindelijk weer bij de instelling
neer en dan kunnen zij kijken…Alles wat wij hieruit opmaken…
Zijn intramuraal en extramuraal zijn dat dezelfde formulieren?
Volgens mij wel, maar dat weten wij niet, maar wij hebben wel alles van de thuiszorg
gekregen. Ik zou het niet weten. Ik dank u in ieder geval hartelijk voor uw medewerking.
Succes.
Dank u wel.
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Interview 2
Zoals in de brief staat uitgelegd gaat dit interview over medicatie-incidenten in de thuiszorg
van ZZG-zorggroep.
Vindt u het goed als dit interview wordt opgenomen?
Ja, dat vind ik prima.
Allereerst: wat is uw functie?
Ik ben verzorgende niveau 3 bij team Opel in de thuiszorg
Als vooronderzoek hebben wij de MIC-meldingen met betrekking tot medicatie-incidenten
van drie jaar geïnventariseerd. Daaruit kwamen verschillende oorzaken naar voren die in dit
interview besproken zullen worden. En daarna komen nog wat algemene onderwerpen aan
bod. Twee oorzaken die sterk naar voren kwamen, waren het vergeten van medicatie en
vergissingen bij medicatie-incidenten.
Als eerste wil ik met u praten over de oorzaak vergeten door medewerker. Dit houdt in dat
medicatie niet gegeven is door de medewerker, omdat hij of zij dit vergeten is. 47% van de
meldingen was gemeld met deze oorzaak. Hoe denkt u dat dit komt?
Slecht lezen denk ik. Daar komt het op neer. Er moet goed over nagedacht worden bij het
lezen van de werkinstructie.
Wat houdt deze werkinstructie in, in de thuiszorg?
Hierin staan alle handelingen beschreven die uitgevoerd moeten worden bij de cliënt. Iedere
medewerker dient deze te lezen bij binnenkomst en hier naar te handelen.
Als medicatie vergeten is te geven, staat het dan ook niet in de werkinstructie?

De handeling wordt zeker altijd benoemd, zoals ik net al zei lezen collega’s dan te snel en
slecht waardoor ze deze handeling missen. Je komt vaak bij alle cliënten en veel collega’s

gaan er zomaar van uit dat er niets veranderd is. Zij handelen dan op de automatische piloot.
Hoe is deze werkinstructie opgesteld?
Hij is opgesteld door de eindverantwoordelijke van de cliënt. Deze dient alles up-to-date te
houden. Hierin wordt ook gezet of de medicatie door ons uitgezet moet worden of dat de cliënt
dat zelf doet (of de apotheek). Ook aftekenlijsten zitten hierbij.
Hoeveel werkinstructies zijn aanwezig?
Voor iedere keer dat een medewerker bij de cliënt komt, bijvoorbeeld om 9.00u, 17.00u en
22.00u is er een aparte werkinstructie aanwezig. Ook al is iedere handeling hetzelfde, het
hoort geheel uitgeschreven te zijn.
Wordt de handeling medicatie verstrekken uitgeschreven?
Nee de handeling wordt niet geheel uitgeschreven. Want 9 van de 10 keer wordt de medicatie
uitgezet door de apotheek. En die medicatiedoos of blister is dus al gecontroleerd. Wij gaan
er dan ook vanuit dat dit klopt.
Daarnaast is 44% van de medicatie-incidenten een vergissing. Hoe denkt u dat het komt dat
deze vergissingen ontstaan?
Vaak is het dat bij een dagindeling niet is aangepast wanneer de apotheek de medicatie komt
brengen, waardoor je mis pakt. Of de huisarts is iets gestopt, en het zit er wel bij. Het is dan
van belang dat de rapportages goed worden doorgelezen, en daar gaat veel fout denk ik. Of
de mensen zelf. Een doosje is al leeg, maar je weet dan niet of de cliënt het heeft ingenomen of
dat het niet is uitgezet. Het komt ook voor dat de cliënt per ongeluk van een ander tijdstip
pakt. Ook ontstaat er veel verwarring wanneer cliënten het heel lang zelf hebben gedaan en
dan het nu wordt overgenomen door ons. Voor nieuwe medewerkers is dit erg verwarrend.
Het komt natuurlijk ook voor dat de medewerker een verkeerd vakje uit het doosje pakt en de
cliënt zo de verkeerde medicatie geeft. Sommige cliënten hebben verschillende
medicatiedozen. Bijvoorbeeld een ochtenddoos en een avonddoos. In de ochtenddoos zit veel
medicatie en in de avonddoos wat minder, hier pakken sommigen ook op mis. Aparte dozen
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voor bijvoorbeeld bloedverdunners zijn ook verwarrend. Het goed rapporteren en lezen is dus
ontzettend belangrijk.
Graag wil ik nu met u de algemene factoren bespreken.
In wiens bezit is de medicatielijst?
90% is in handen van de apotheek.
En de andere 10%?
De andere 10% is in handen van de cliënt thuis. Vaak is deze niet up-to-date, waardoor wij
als verzorgende in de thuiszorg deze niet betrouwbaar vinden. Hetzelfde geldt voor het
medicijnenpaspoort. De ene cliënt heeft het wel, de andere niet. Of iemand heeft het niet bij
de hand. Een aantal jaar geleden was het wel zo dat wij deze in het zorgdossier deden, maar
omdat er zo vaak iets veranderd was het niet haalbaar om deze steeds te vernieuwen. Er komt
dan zoveel bij om bij te houden: het uitzetten wat de apotheek eigenlijk doet, dit paspoort
bijhouden en de werkinstructies bijwerken. Met een kleiner team wordt dit erg moeilijk.
Mag ik dan stellen dan medicatielijsten eigenlijk weinig worden gebruikt in de thuiszorg?
Ja, dat mag je inderdaad stellen. We gebruiken ze echt alleen als wij de medicatie moeten
uitzetten. En dat is echt maar zelden.
Wat voor invloed heeft volgens u het systeem van blisterrollen op medicatie-incidenten?
Met blisterrollen werk ik niet, ik heb ze wel een aantal keer gezien. Ik werk wel met
medicatiedoosjes, waar medicatie voor een week in wordt uitgezet voor de cliënt. Mij lijkt het
met blisterrollen werken wel praktischer werken, omdat je dan kunt zien wat welke tablet is.
Op de blisterrollen wordt uitgeschreven hoe het medicijn heet, welke vorm het heeft en
hoeveel stuks. In medicatiedoosjes is dit niet te herleiden.
Kunt u deze medicatiedoos nader omschrijven?
Het is weekdoos met verschillende vakjes. De vakjes worden gevuld met de medicatie van dat
tijdstip op die dag. Er zit een blaadje bij waarop staat beschreven welke medicatie waar in
zit, maar er staat niet bij welke kleur de tablet heeft of welke vorm. Dat zou wel handiger zijn.
Door wie wordt de weekdoos uitgezet?
De weekdoos wordt door de apotheek uitgezet. Er is met de cliënt een vaste dag afgesproken
waarop deze medicatie wordt uitgezet.
Als ik het goed begrijp komt de apotheek dus 1x per week bij de cliënt thuis om de medicatie
uit te zetten. Zijn zij verder nog betrokken bij het gehele proces?
Iedere keer als er een verandering is, komen zij ook thuis om het aan te passen.
Als jullie tijdens een dienst merken dat medicijnen worden gemist, hoe loopt dit contact dan?
Als het dagdienst is, nemen wij direct contact op met de apotheek. Dit gaat eigenlijk altijd wel
goed. Bij een avonddienst of weekenddienst wordt er contact opgenomen met de
verpleegkundige. Dan wordt besproken hoe of wat. De verpleegkundige kan daarnaast altijd
overleggen met het Radboud Ziekenhuis of een verpleeghuis. Dat is heel goed geregeld.
Hoe worden nieuwe medewerkers ingewerkt in de thuiszorg met betrekking tot het
verstrekken van medicatie?
Wij hebben een handboek waar precies in staat uitgelegd wat er verwacht wordt. Daarnaast
leggen we bij het inwerken uit dat het dus vooral belangrijk is om de werkinstructie duidelijk
te lezen, kom je dingen tegen, meldt dit dan meteen etc. Lees en controleer altijd even wat je
gaat geven. Controleer ook of er nog wat in de weekdoos zit van de avond daarvoor. Ook
wordt uitgelegd dat ze moeten controleren of er voldoende aanwezig is voor de avond en
volgende morgen, zodat je collega niet ineens met een probleem zit. Ik geloof dat het inwerken
wel goed gaat. Ik hoor er weinig over dat hier problemen bij zijn.
Welke andere protocollen of procedures worden gebruikt bij medicatie verstrekken thuis?
Wanneer mensen bijvoorbeeld pleisters hebben, dan zit in het zorgdossier het protocol wat
daarbij van toepassing is en wordt het schema ook toegevoegd. Dit moet dan ook afgetekend
worden. Met procedures wordt niet gewerkt.
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Worden deze protocollen ook strikt gevolgd door de medewerkers, dat u denkt?
Ja, dit gaat volgens mij prima. De laatste jaren wordt hier ook beter controle op uitgevoerd
en dat heeft hier zeker bij geholpen.
Hoe wordt met ziekmeldingen omgegaan tijdens diensten in de thuiszorg?
Onderling moet dat gat worden opgevuld. Met elkaar wordt besloten wie wat gaat overnemen,
zodat het allemaal soepel verloopt. Soms wordt het hierdoor wel ontzettend druk, waardoor
foutjes worden gemaakt. De werkdruk is verder altijd goed te doen, maar als zoiets erbij
komt, wordt het toch wel pittig. Hierdoor worden sommige dingen toch vergeten. Ons team
bestaat uit acht personen. Je bent als team dan wel kwetsbaarder, maar het heeft ook zeker
voordelen. We kennen allemaal alle cliënten, je weet dus wat er gebeuren moet. Ik wil niet
zeggen dat je dan niet de werkinstructie hoeft te lezen, maar als je in deze positie zit en je
leest inderdaad niet, weet je voor het grootste gedeelte toch wat je moet doen.
Dus als ik het goed begrijp wordt een ziekmelding onderling opgelost?
Ja, dat klopt. Kan niet anders. Er is namelijk niet iemand meer die het kan opvullen.
Hoe wordt omgegaan met dubbele check in de thuiszorg?
In principe moet de weekdoos die komt van de apotheek wel gecontroleerd worden. Als we
dan iets missen, moeten we contact opnemen met de apotheek. Als er nieuwe cliënten komen
met medicijnen, dan wordt hier secuur mee omgegaan. Een verpleegkundige is dan ook
aanwezig bij het intakegesprek om alles dubbel te controleren. Verder doet een
verpleegkundige de pleisters plakken in de thuiszorg. Bij een overdracht vanuit het ziekenhuis
gaan wel veel dingen fout. Hier moeten echt een paar mensen dan goed naar kijken. Er wordt
namelijk altijd wel wat vergeten.
Er is dus geen concrete medicatielijst aanwezig waarop alles staat uitgeschreven?
Nee, we hebben alleen een aftekenlijst. Daarop vullen wij alleen in dat we de medicatie
hebben gegeven en niet zozeer wat. Soms merkt familie ook op dat we wat vergeten zijn of dat
de cliënt niet alles heeft meegekregen van de apotheek. Hier moet dan achteraan gegaan
worden.
Hoe bent u ingewerkt bij de thuiszorg van ZZG-zorggroep?
Dat is al erg lang geleden, en niet meer te vergelijken met nu. Ik ben begonnen als fulltimer,
dat kon toen niet anders. En zo ben ik meegegroeid naar nu. Toen waren de werkinstructies
minder duidelijk als nu en was het inwerken meer persoonlijke ervaringen dan protocollen.
Het meelopen met verpleegkundigen vond ik wel erg leerzaam. Je krijgt als verzorgende
namelijk maar een heel klein stukje mee van de medicatie. Doordat de apotheek
verantwoording draagt voor het uitzetten van medicatie, verliezen wij wel kennis. Want we
zetten het zelf niet meer uit.
Hoe vaak denkt u dat het voorkomt dat medewerkers die niet gekwalificeerd zijn, medicatie
delen?
De laatste twee jaar komt dit minder voor bij de thuiszorg. Er zijn verschillende teams
opgesteld, waarbij er teams zijn zonder kwalificaties om medicijnen te geven. Tegenwoordig
is het meer gespecialiseerder, waardoor dit minder voorkomt. Het is nu veiliger. De grens is
hierbij ook duidelijk wat de cliënt zelf moet doen als hij dit zelf kan. Als medicatie wordt
gegeven door een niet gekwalificeerde, moet gekeken worden of de cliënt niet naar een ander
team moet.
Als medewerker onder elkaar, hoe attenderen jullie elkaar op medicatie-incidenten?
Dan ga je vaak bellen. De reden waarom het dan niet gegeven is, is dan snel duidelijk. Het
komt bijvoorbeeld ook voor dat het wel afgetekend is, maar niet gegeven. Ik bel dan de
degene op die het heeft afgetekend en vraag het na; ook al is diegene vrij. Andersom ook.
Krijg je diegene niet te pakken, dan wordt het lastig. Dan wordt de verpleegkundige gebeld,
maar dat komt weinig voor.
Wat controleert u wanneer u de cliënt de medicatie geeft?
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Op het moment dat ik daar binnen kom, kijk ik de doos na wat er nog in zit of er nog
voldoende is voor de volgende diensten. Daarnaast controleer ik datgene wat er in zit of dat
ook het goede is. Of er veranderingen zijn in de medicatie kijk ik ook altijd even na, of alles
goed afgetekend is van daarvoor komt ook naar voren. Juiste tijdstippen is ook belangrijk.
Toestand cliënt. Ik heb mij aangeleerd om echt te werken vanuit de werkinstructie.
Het laatste onderwerp wat ik met u wil bespreken is dat uit de MIC-meldingen bleek dat bij
5,5% sprake was van een cliënt die niet thuis was. Hoe denkt u dat dit komt?
De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de familie. De cliënt mag altijd gaan en staan waar
hij wil. Het komt wel vaak voor bij bepaalde cliënten. Op een gegeven moment zijn wij
daarmee bekend en attenderen wij de familie er nogmaals op. De familie vergeet dan de
medicatie mee te nemen of te geven. Onze verantwoordelijkheid is een briefje in de brievenbus
te doen met de mededeling dat de medicatie niet vergeten moet worden. Een aantal meldingen
zullen ook zijn voorgevallen doordat een cliënt plots naar het ziekenhuis moest. Meer als er
achter gaan waar ze zijn, kunnen we niet doen. Het scheelt dat je de mensen kent, waardoor
je kan beredeneren of de medicatie van groot belang zijn om op tijd in te nemen.
Had u nog vragen of opmerkingen bij dit interview?
Ik wil wel nog benoemen dat ik het wel beter vind als wij als verzorgenden ook inzage kunnen
hebben in de medicatielijst of medisch paspoort. Ik denk dat we er al moeten werken om deze
up-to-date te houden. Ook vind ik dat de thuiszorg een bredere opleiding mag aanbieden,
zodat wij weten wat we geven en dat daar meer aandacht aan besteedt mag worden. De
bereikbaarheid van de apotheek is zeker goed.
Ik wil u bedanken voor dit interview. Ik neem uw gegevens mee voor het onderzoek.
Jullie nog heel veel succes.
Bedankt.
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Interview 3
Eerst wil ik vragen, mag ik het gesprek opnemen?
Van mij wel, ja hoor.
Uw naam wordt niet gebruikt als uw naam ergens in voorkomt dan wordt het weggehaald dus
dat is nooit te achterhalen.
Is prima.
U heeft onze brief gehad denk ik?
Ja, ja, ja, ja. Ik heb de ja.
Wij zijn studenten van de HBO-V in Nijmegen en wij doen onderzoek voor ZZG naar de
medicatie-incidenten. Daarvoor hebben wij eerst naar de MIC-meldingen gekeken, alleen die
met betrekking tot medicatie-incidenten, die van 2009, 2010, 2011, daar zijn bepaalde dingen
uitgekomen en aan de hand daarvan ga ik u vragen stellen.
Is goed. Ik probeer zo goed mogelijk te antwoorden.
Het is altijd goed. Geen een antwoord is fout.
Nee, dat weet ik.
Nou, uit de MIC-meldingen is dus gekomen dat 47%, dus bijna 50% van de meldingen,
ontstaan is door het vergeten van medicatie door een medewerker. Dus vergeten te geven.
Hoe denkt u dat het komt dat de medewerkers zo vaak medicatie vergeten?
Te geven hè heb je het over.
Vergeten te geven ja.
Ik denk, dat is puur wat ik denk, doordat ze niet goed lezen. Niet goed lezen wat er op de
werkinstructie staat hè in het zorgplan en dat het daardoor niet gedaan wordt. We weten
gewoon met z’n alleen we moeten het zorgdossier lezen en dat wat er staat moet je doen. Ik
ben van mening dat dat niet goed gedaan wordt. En ook niet voordat je bij de cliënt weggaat
nachecken op de werkinstructie nog een keer heb ik alles gedaan?Ja, gewoon een keer nog
nalezen van de stappen.
En denkt u dat ze het dan helemaal niet lezen of maar heel vlug lezen?
Ja, beide denk ik. Ik denk dat ook een gros van wat je af en toe toch nog wel hoort van ja ik
ken die patiënt goed. Ja dat zal best, maar daar kan elk moment van de dag iets bijkomen hè
kan altijd bijgesteld worden als je ’s avonds bent geweest kan er ’s ochtends iets
bijgeschreven worden door je collega. Je moet het gewoon de volgende avond weer lezen.
En denkt u dat dat één van de redenen is dat ze dat gewoon niet lezen, omdat ze de patiënt al
kennen of dat er nog meerdere redenen zijn waarom ze denken van laat die werkinstructie
maar…
Mede doordat ze de patiënt al kennen en anders ook doordat als je binnenkomt de patiënt
misschien meteen begint te praten met je, gaat communiceren, en dat wij dan of mijn
collega’s dan niet durven of niet eraan denken om het dossier eerst te pakken, maar denken o,
ik weet toch wel wat ik moet doen. Of laat de patiënt vertellen wat ik moet doen. Maar de
patiënt vergeet misschien wel zijn medicatie.
Je kunt er natuurlijk niet altijd van uitgaan dat de patiënt…
Nee, als de patiënt cognitief of dementiebeeld heeft dan wordt het al lastig.
Ja inderdaad.
Dan is het dossier uiteraard nog heel belangrijk.
Ja klopt. We hebben zeg maar vanuit verschillende hoeken gekeken van waar zou het door
komen aan de hand daarvan zou ik de vragen willen stellen. Wat voor invloed heeft volgens u
de medicatielijst op het vergeten van de medicatie geven?
Ja, nou goed ze moeten de medicijnen aftekenen op het moment dat ze gegeven zijn. Als ze
niet gegeven worden, worden ze ook niet afgetekend. Dus dat ja…
Denkt u dat de medicatielijst van invloed kan zijn op een incident?
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Nee, want een medicatielijst hoeven ze in feite… Medicijnen zijn allemaal uitgezet in een
blister, in de rol van de apotheek zullen we maar even zo zeggen, de een noemt de blister een
weekdoos, maar bij ons is het een blister de rol van de apotheek hè, dus daar zitten de
medicijnen in. En daar zit altijd een medicatielijst bij, die wordt door de apotheek gegeven,
maar in principe hoeft de verzorging daar niet specifiek naar te kijken, maar zijn wel
verantwoordelijk voor dat ze ze moeten geven. En dat blijf ik terughouden, dat ze de
werkinstructie moeten lezen. En dat is gewoon het allerbelangrijkste. En als ze hem geven dat
ze hem ook aftekenen, want dat is ook nog wel een gevaar wat er bij inzit wat niet altijd
gedaan wordt.
Die medicatielijst is verder wel gewoon duidelijk, die daarbij gegeven wordt?
Ja, die is wekelijks wordt die aangepast die medicatielijst. Die medicatielijst van de apotheek
die is, die klopt, daar zitten de verandering van de huisarts al in. En die apotheek heeft ook
die veranderingen ook al in die week in die blister doorgevoerd. Dus het enigste wat wij
hoeven te doen, of de verzorging met name die heel veel medicatie aanreikt, is de medicijnen
uit het zakje halen van het desbetreffende tijdstip en aan de cliënt geven.
Ja. Dus in principe zorgt de apotheek dat het klopt en daar hebben jullie eigenlijk verder geen
verantwoordelijkheid over?
Nee. Ja.
Over de medicatie die erin zit.
Nee, ja die zit er in principe in hè en ik als verpleegkundige ik kijk altijd wel hè en mijn
collega’s weet ik ook wel dat ze altijd wel tellen en ik vind tellen ook niet altijd hè, want ook
een apotheek kan fouten maken. Maar goed op de blisterzakjes van ons staat ook altijd wel
hoe een pilletje eruit moet zien. De één is groot met een witte streep en de ander staat een
bepaalde letter op weetje wel, zodat men ziet van o ja het zit er allemaal wel in. Want ik geef
ze dus ik ben toch verantwoordelijk ook al heeft de apotheek ze uitgezet. Jij bent
verantwoordelijk, jij geeft ze. En dat geven wij ook altijd de verzorgende mee, jij bent
verantwoordelijk op het moment dat jij ze geeft.
Ja, want u bent verpleegkundige?
Ik ben verpleegkundige in de wijk ja.
Niveau 4?
Niveau 4, ja.
Oke, ja dan is dat ook meteen duidelijk. Wat voor invloed heeft volgens u het systeem van de
medicatierollen, zeg maar het blistersysteem op een medicatie-incident? Denkt u dat dat van
invloed kan zijn op het incident, dat systeem?
Dat het vergeten wordt?
Ja, dat het vergeten wordt.
Nee, ik denk, het is een heel mooi systeem vind ik, de rol. In die zin, de tijden staan er op, de
naam van de medicijnen staan erop in feite en voorheen de weekdoos, toen zetten wij ze nog
uit als verpleegkundigen en de verzorging komt daar dan om te geven maar dan staat daar
niet achterop wat het is, want dan moet je ze uit zo’n vakje halen, nou het feit dat dan het
verkeerd gaat is dit gewoon veel duidelijker. Ook als patiënten het zelf willen leren om ze zelf
te pakken, dan moet je zeggen het eerste vakje of het tweede vakje weetje wel, dus die tijden,
nu staat er ook op met dikke letters 8.00 uur, 12.00 uur, 17.00 uur en de medicijnen zitten er
ook in.
Dus dat systeem is in principe wel een verbetering ten opzichte van…
Ja, ja. Sommige patiënten vinden weer dat ze de zakjes te moeilijk los krijgen of hè je houdt
altijd dingen hè, maar als wij ze met beleid gewoon open maken gewoon afscheuren en het
zakje open maken is er niks aan de hand. Ik vind het een heel mooi systeem, zeker ja. En het
is, heb je dan, sommige mensen vinden dan van ja als ik dan een pilletje kwijt ben of laat
vallen kan het niet meer vinden dan heb ik geen voorraad, maar dan kun je gewoon van de
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volgende dag vast pakken hè, want daar zit hij ook in en dan bel je de apotheek en dan krijg je
het pilletje alsnog. Ja maar het is ook een stuk veiliger, mensen hebben niet zo heel veel,
voorheen hadden mensen voor drie, vier maanden kregen ze de Oxazepam of weet ik wat voor
medicijn in huis hè, met hele dozen vol, nu hebben ze maar een rol voor de hele week. Dus
voor een stukje veiligheid en voor wat er dan weggegooid moet worden als patiënten komen te
overlijden hè of om ziekenhuisopname is de schade veel minder om het zo maar eens te
zeggen, want er zit natuurlijk ook een centenkwestie aan denk ik dan, want mensen krijgen
gewoon voor drie maanden hun medicijnen op voorraad. In drie maanden tijd kan er heel
veel veranderd worden. Af en toe is wordt na een week dat pilletje weer gestopt, maar dan ligt
er wel weer voor 11 weken ligt er dat pilletje en dat wordt gewoon vernietigd.
Ja. Het zal zo zijn redenen hebben gehad dat het er is. U zegt ja het is wel een verbetering ten
opzichte van voorheen.
Ja, ja, vind ik wel, ja. Als mensen opgenomen worden kunnen de mensen de rol gewoon
meenemen naar het ziekenhuis, de blisterrol, daar staat precies op wat er in zit en anderzijds
als ze terugkomen kan het ziekenhuis zo met de apotheek regelen wat ze weer wel moeten
hebben. Het wordt weer kant en klaar aangeleverd.
Ja. Voor veel mensen is het denk ik een uitkomst.
Ja.
Klopt. Nou was ik net een vraag vergeten te stellen, want uit de meldingen bleek ook dat
44%, dus eerst 47% vergeten, en 44% een vergissing is door de medewerker. Denkt u dat dat
nog bepaalde oorzaken kan hebben?
Ja, niet goed kijken. Je bedoelt een vergissing dat ze van een verkeerde dag hebben gegeven
of verkeerde tijdstip of...?
Ja, dat zijn verschillende incidenten, maar dan geven ze in de melding aan dat er een
vergissing is van de medewerker.
Ja, niet goed kijken ook weer. Dat mensen moeten zich heel bewust zijn van hoe belangrijk
zo’n medicijn is en hoe belangrijk het is ook om daar goed mee om, overweg te gaan. Het is
niet zomaar iets wat je geeft, het is geen stukje appel hè of een bordje soep wat je aan iemand
geeft het is daadwerkelijk een medicijn en dan is het belangrijk dat een patiënt het medicijn
op zijn juiste tijd krijgt. En het juiste medicijn krijgt. En af en toe heb je ook die zakjes worden
maar zoveel medicijnen per zakje verpakt, maar af en toe heb je dus ook twee zakjes voor 8.00
uur. Dus je moet altijd goed kijken. Maar dat blijft.
Ja dat blijft.
Dat blijft gewoon. Hoe je het ook went of keert. Of je het nou in een weekdoos hebt zitten of in
een blister, maar je moet goed blijven kijken.
En denkt u dat dat ergens aan ligt dat ze niet goed kijken?
Slordig. Ja. Niet goed kijken. Slordig. Ja. Snel willen zijn. Denken dat ze niet genoeg tijd
hebben, terwijl ik denk van neem die tijd want het is gewoon iets heel belangrijks voor die
cliënt als hij de helft van de medicijnen maar weer krijgt. Ik heb nog nooit, ik werk nou 13
jaar in de wijk, en ik heb altijd alle tijd en ik bedoel daar ben je zelf bij, als de tijd te weinig is
voor de cliënt kun je hem aanvragen en kun je hem ruimer zetten dus. Maar dat is het niet.
Het is niet dat de tijd ontbreekt, maar de tijd nemen dat is…
Dat is iets anders. Dat zijn twee verschillende dingen.
Ja dat is, ik bedoel als je een kwartier de tijd hebt om voor iemand medicijnen te geven of 10
minuten de tijd nou dan kun je rustig die blister pakken en rustig kijken, 10 minuten, ik
bedoel…
10 minuten is…
Ja
Ja. Dus het is niet dat de tijd ontbreekt, maar mensen nemen de medewerkers nemen de tijd
niet.
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Ja en zijn slordig daarin vind ik. Dat blijkt wel. En dat is hetzelfde als met aftekenen dat
mensen het dan wel geven, maar niet aftekenen. Het belang van het aftekenen niet inzien,
want dan kom ik de volgende morgen en dan weet ik niet of de patiënt Bisacodyl zetpil wel
heeft gehad. Heeft geen ontlasting, maar heeft hij hem wel gehad? Snap je, want hij is niet
afgetekend.
Ja, dat is heel onduidelijk.
Ja. En bepaalde pillen zul je, ach is niet zo belangrijk hè een paracetamol nou ja kan ook heel
belangrijk zijn, maar bepaalde dingen zijn wel belangrijk en dat is wel ja.
Ja is heel helder ja.
Ja vind ik wel ja.
Ja we hebben het er net toch al even over gehad. Hoe is de apotheek bij de
medicatieverstrekking betrokken? Dus zij maken de blisterrollen…?
Ja. Voorheen deden wij ze nog zelf uitzetten tot een jaar terug anderhalf jaar terug hebben we
allemaal er uit moeten zetten, omdat wij geen indicatie meer kregen vanuit CIZ. Is ook goed
vind ik. Anderzijds hebben toen sommige patiënten heel lang op de wachtlijst moeten zitten,
omdat de apotheek het heel druk had, vind ik iets minder, want is lastig ik bedoel als ik het
druk heb moet ik mijn werk ook gewoon afmaken. Maar dan als wij een cliënt hebben die op
in de blisterrol hebben, nieuwe cliënt, en die heeft nog zo’n leuke weekdoos waar de kinderen
in uitzetten hè, zie je ook nog wel eens, als de patiënt het niet meer kan, dan doen de kinderen
het, komen wij om de hoek kijken, kinderen vinden het ook allemaal maar belastend en het
wordt allemaal ingewikkeld en dan bellen wij de huisarts, want de huisarts moet de recepten
doorgeven aan de apotheek. Daar zijn wij niet verantwoordelijk voor, maar de huisarts, zodat
je ook weet dat het de juiste medicijnen. En dan gaat het erheen, maar het kan niet altijd à la
minuut geregeld worden en dat vind ik af en toe nog wel eens lastig, want dan duurt het een
kleine week of soms wel twee weken voordat het geregeld is.
En hoe wordt het dan opgelost?
Door de familie in eerste instantie toch nog en in uitzonderlijke situaties als we een terminale
situatie gaan en we worden er acuut bijgeroepen, dan zetten wij ze in het begin uit. Als het
standaard medicijnen zijn vragen wij een blister aan. Het liefst zo snel mogelijk met spoed.
Maar ook met terminale zorgvragen houd je toch dat medicijnen vaak heel snel wisselen hè,
door de wisseling van de situatie van de cliënt. En dan blijven wij ze wel uitzetten, maar dan
heb je vaak ook een hele ruime indicatie en dan kan het ook wel. Maar goed dan weet je,
vandaag moet hij zoveel Oxynorm hebben en morgen kan het goed weer anders zijn. Dat
werkt ook niet met een blister. Dat is onoverzichtelijk voor iedereen.
Maar in principe zetten jullie nooit meer zelf medicatie uit?
Nee.
Het komt altijd van de apotheek of de familie doet het? Zoals ik het begrijp.
Ja, ja. En in een uitzonderlijke situatie keer hè dat we een keer zo doen dat we denken ja het
moet nog geregeld worden, maar dochter valt weg of zo die het altijd deed en dan doen wij
het even, maar dan wel meteen aanvragen bij de apotheek.
Wat is uw ervaring met de apotheek?
Bij ons zaten er eigenlijk nauwelijks fouten in met het uitzetten in de weekdoos of ze werden
wel gezien doordat wij ze gaven ook als de verpleging ze nog gaf dat je dacht hé ik mis er
eentje van. Dan wordt het gewoon gezien. Maar in principe werden daar weinig fouten in
gemaakt vind ik. Tenminste dat kan ik me niet herinneren.
Ja dat is ook goed om te weten natuurlijk.
Ja, ja.
Dat het gewoon allemaal goed gaat.
En bij de apotheek wordt het volgens mij ook dubbel check gedaan, uitzetten. Dat is ook een
hele kunst hè omdat je heel veel medicijnen hebt.
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Voor heel veel patiënten, of ja voor heel veel cliënten is dat natuurlijk een grote opgave.
Ja, ja, precies.
Hoe worden nieuwe medewerkers ingewerkt met betrekking tot het uitzetten van de
medicatie?
Het uitzetten van de medicatie niet, want die doen wij in principe niet.
Het geven van de medicatie.
Het geven, doordat ze de werkinstructie moeten lezen hè dat hè als ze medicatie moeten geven
dat ze sowieso de werkinstructie moeten lezen daar staat op of ze medicatie moeten geven en
dat ze hem af moeten tekenen, dan laat je de aftekenlijst zien. Het belang daarvan wordt
uitgelegd en op de werkinstructie zetten we ook altijd waar de medicijndoos staat. Zeker bij
dementerende mensen die niet mogen weten waar de medicijndoos staat, want ja die pakken
zelf en dan weet je niet meer hebben ze nou wel gehad hebben ze niet gehad of zit hij niet
uitgezet of wat is. Maar dat wij ook niet het hele huis af hoeven te zoeken naar die
medicijndoos, want de patiënt kan het mij niet vertellen. Die weet niet dat hij daar links in die
kast staat.
En dat staat ook op de werkinstructie?
Staat altijd op de werkinstructie, zodat iedereen weet waar kan ik de blister vinden.
Dus ze krijgen eigenlijk uitleg van waar de blister staat, dat ze het moeten aftekenen, dus het
belang van de medicijnen en het belang van het aftekenen.
En dat ze zelf verantwoordelijk blijven voor het geven van de medicijnen.
Oke.
Dat zijn wel belangrijke dingen. En dat je er altijd bij moet blijven. Of als er bij staat:
medicijnen aanreiken moet je er ook even bij blijven. Je kunt ze wel daar neerleggen, maar
vervolgens ga jij weg. Je tekent af dat hij ze heeft ingenomen, maar je weet niet of dat ook
gebeurt of dat hij zit in de prullenbak heeft gegooid of op de grond zijn gevallen of de hond
heeft ze op.
Ja. Klopt. Kunt u uitleggen welke protocollen of procedures worden gebruikt bij de
medicatieverstrekking? Zijn er protocollen, procedures?
Ja, medicatie geven zijn protocollen voor. En dan met name ook de oogdruppels en alles zijn
protocollen voor. En wat vroeg je nog meer?
Of er procedures of protocollen zijn met betrekking tot medicatieverstrekking?
Ja, protocollen in ieder geval wel ja die gehandhaafd moeten worden.
Oke. Wat is uw mening over de opvolging hiervan?
Ja zover ik weet, en hoop, ik zie natuurlijk ook niet alles, want ik zie niet wat mijn collega’s
doen, maar je hoort wel eens van cliënten dan zeggen ze: ‘Oh ze doen het niet, dat doen ze
eigenlijk nooit bij mij’. Dan ga je er wel achteraan, of dan ga je het wel weer in het
teamoverleg of zo bespreken. Maar in principe worden die wel opgevolgd laat ik het zo
zeggen. Ja. En dan denk ik aan handen wassen hè, dat soort dingen. Hoort ook bij het stukje
medicijnen geven. Klinkt heel simpel, maar goed, je moet toch ook je handen wassen vooral
als je het bij patiënten ook nog in de mond moet geven. Bij sommige patiënten moet je dat, die
kunnen ze zelf niet hele kleine pilletjes pakken, dus geef je ze zelf in de mond of met een lepel
of wat. Dus is ook handhygiëne zeker belangrijk, maar ook bij oogdruppels en zo moet je ook
je handen wassen, zijn ook medicijnen hè, dat moet ook handen gewassen worden voor
infectie en noem maar op. En als de patiënt dan zegt van: ‘Goh, die van gister deed dat niet’,
probeer ik wel altijd te zeggen van of ik ga er achteraan wie het geweest is. Ik zeg ook altijd
tegen cliënten: ‘Mag u gerust zeggen tegen haar’. Ze komt tenslotte aan jouw lichaam dus.
Ja, dat mag altijd natuurlijk als cliënt zijnde.
Ja, vaak als de cliënt het zegt helpt het beter als ze het doen als dat wij het achteraf zeggen.
Gaan ze altijd in de verdediging: ‘Ja, maar dat heb ik wel gedaan’.
Daar kun je dan niets van zeggen.
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Nee, daar doe je dan weinig mee hè, dat is het lastige daarin.
Maar u denkt dat over het algemeen goed naar de protocollen gekeken wordt?
Ja, voor zover ik, ja.
Dat is prima. U vindt de protocollen, procedures ook duidelijk? Net als de werkinstructie, is
die duidelijk? En zijn de protocollen duidelijk?
Ja. Ja. Wij proberen ook altijd als de werkinstructie niet duidelijk voor je is, laat het dan
weten. Als je zoiets hebt van, wat staat er dan allemaal, dit is voor mij heel onduidelijk, schrijf
het in de rapportage, zodat de EVZ-er het ook ziet. Of neem contact op met een ander, zodat
je zeker weet of je het goed doet. En dus, die communicatie is er wel. Ja.
Oke, dat is helemaal goed. Een onduidelijke werkinstructie heeft niemand iets aan.
Nee, en dan worden fouten gemaakt, doordat het niet overzichtelijk is hè dat proberen we wel
altijd mee te geven om mensen daarin te begeleiden van maak hem overzichtelijk en geen
onnodige dingen erin staan, alleen maar nodige informatie.
Ja, dus u zegt ja het is over het algemeen zijn die documenten gewoon duidelijk?
Ja, ja.
En als het niet duidelijk is wordt er ook actie ondernomen.
Ja, ja.
Oke. Hoe wordt volgens u over het algemeen opgelost als er een ziekmelding is binnen het
team?
Ja.
Hoe wordt dat over het algemeen opgelost?
Dan worden de cliënten verdeeld over andere collega’s. Je hebt het dan dus dus drukker op
een ochtend. Ik vind dat geen reden om fouten te maken. Daar kan je natuurlijk van mening
van verschillen in die zin, maar in principe is het wel te doen dan. En dan nog denk ik, je
neemt er een cliënt bij, en dan moet je ook je verantwoording ervoor nemen dat je je werk
goed doet. En als je zegt: ‘Geef mij maar een cliënt erbij’, oke, maar dan ben je er ook
verantwoordelijk voor dat je het goed doet. En doet waar die recht op heeft, toch?
Ja, dat ben je altijd eigenlijk.
Ja, dat is ook wel zo, maar ja dat is wel ja. En ik vind als je een cliënt overneemt dan zijn het
ook maar vaak een cliënt hè als je het over meerdere personen betrekt en dan is het allemaal
nog wel te overzien. En we kijken er wel naar de tijden waarop de cliënt eigenlijk zorg nodig
had, kunnen we die tijden ook dan nog geven. Als ze ziek zijn en een cliënt heeft tussen 8.00
en 9.00 medicijnen nodig, dan kun je niet om 12.00 uur komen hè. Dan moet je wel
prioriteiten stellen en dan zijn andere cliënten, die dan de medicijnen zelf in kunnen nemen
later zorg kunnen krijgen. Daar wordt dan wel naar gekeken, ja daar wordt wel naar
gekeken.
En wie bepaalt dat dan?
Degene die de ziekmelding krijgt, de sterdienst zullen we maar zeggen, bij ons heet dat dan de
sterdienst. Die krijgt de ziekmelding en die gaat even met de dames die aanwezig zijn of heren
gaan overleggen van god zus en zo. Wie kan die en even kijken naar het rijtje wat ze al
hebben en ook nog even qua reistijd, dat je zo min mogelijk reistijd hebt natuurlijk om
efficiënt te werken. En dan ook nog naar de tijden, dat je niet alles tussen 8.00 en 9.00 hebt,
want dan weet je zeker dat je het niet gaat lukken.
Ja. Logisch. Ja. Wordt er een dubbele check toegepast bij het verstrekken of toedienen van de
medicatie?
Wat de medicijnen betreft, wat de verzorging geeft, ja die geeft dat wat in het zakje zit, dus die
zijn er wel verantwoordelijk voor dat ze kijken wat er in het zakje zit of dat wat er in moet
zitten er ook in zit. En wat ik zelf ook hè, wat wij als verpleegkundigen, als ik intramusculair
moet spuiten of laatst ook een terminale cliënt met een vleugelnaaldje, dan lees ik de NVH
lijst waarop staat hoeveel morfine ik moet pakken, die trek ik op en dan kijk ik altijd nog even
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hè: 2 cc, klopt dat daadwerkelijk met wat er staat? Zo van, want je bent aan het praten er zit
familie in zo’n kamer in zo’n situatie en dan doe je wel een check, check, dubbel check.
Ja. Dat wordt dan door u zelf gedaan, maar niet door een ander?
Nee, nee, want dat kan in de wijk niet. Nee, in de wijk heb je niemand. Ik zeg ook wel eens
tegen als ik het zelf niet goed voor ogen krijg, dat daar dan heel veel verschillende dingen zijn
dan zeg ik wel tegen die dochter: ‘Wil je even meekijken?’. Omdat je door de bomen het bos
niet meer ziet.
Ja voor uzelf toch een beetje een stukje dubbel check inbouwen.
Ja, ja. Of als het heel onrustig in huis van: ‘Sorry, ik ga eerst even de medicijnen geven’,
mensen blijven maar vragen stellen dan, zeker na een nacht als je ’s ochtends komt, maar je
moet eerst de medicijnen weer geven via het vleugelnaaldje of zo, dat ik eerst zeg: ‘Oke, ik ga
eerst medicijnen geven en daarna kunnen jullie met de vragen’, want dan blijven ze maar
praten aan je, terwijl je aan het optrekken bent en aan het kijken bent in de rapportage en op
de NVH lijst en ja, dat kan gewoon niet, dan worden er dus fouten gemaakt en dan geef je dus
misschien te veel of te weinig en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
Nee, inderdaad. Op welke wijze is aan u uitgelegd hoe u medicatie dient te verstrekken toen u
destijds begon?
Toen ik destijds begon, ja ook werkinstructie lezen, protocollen naleven, dus de procedure is
de werkinstructie en aftekenen en de protocollen daar op na hè, dat die er inzitten en zo nodig
nageleefd worden als ze er inzitten.
En in welke mate heeft dat voor u bijgedragen aan een juiste medicatieverstrekking? Heeft u
daar veel baat bij gehad?
Ja en anderzijds ook in de opleiding natuurlijk hè. Je hebt in de opleiding en vorige werkveld
en in de opleiding ook wat het belang is van medicijneninname. Ja, dat geeft wel, al met al,
dat tot wat je nu doet, zoals je het nu doet.
Ja, ja. Inderdaad. Hoe vaak denkt u dat het voorkomt dat medewerkers die niet gekwalificeerd
zijn medicatie verstrekken?
Ja, wat bedoel je met niet gekwalificeerd?
Geen diploma.
Pfoe… Ja dat weet ik eigenlijk niet. Ja, medicijnen die uitgezet zijn, mogen niveau 2ers geven.
Ja ik moet zeggen, bij ons in het gebied wordt het volgens mij door mensen gedaan die
gekwalificeerd zijn, zover ik het weet.
Ja dat is eigenlijk ook wel vanzelfsprekend dat dat gebeurt.
Ja dat is eigenlijk ook wel de bedoeling in die zin. En ik weet ook het stabiele team mag bij
ons geen medicamenale zalf toedienen, oogdruppels niet toedienen, alleen maar
traandruppels en zo, maar bijvoorbeeld na staaroperatie mogen hun niet druppelen, dan
moeten wij komen van het complexe team en dat weten ze ook in die zin.
Ja, dus dat doen ze dan ook niet.
Nee, dat gebeurt in principe niet nee zover ik het weet. Ook niet bepaalde zalf mogen hun ook
niet, mensen die van de dermatoloog afkomen, die bij het stabiele team zitten, niveau 2 mag
officieel geen hormonale zalf toedienen, dus dan komt de cliënt tijdelijk bij ons, omdat je daar
weer observatie voor nodig hebt: hoe ziet het eruit, gaat het beter worden of slechter, noem
maar op en dat kun je ook weer niet van hun verwachten.
Nee, maar daar wordt in principe altijd goed naar gekeken of iemand het wel of niet mag?
Ja, ja, dat wordt dan overgedragen en dan komt de cliënt tijdelijk bij ons voor dat soort
momenten.
Oke. Ja is goed. Als u erachter komt dat een medewerker een fout maakt, wat doet u daarmee
of hoe gaat dat normaal gesproken in zijn werk? Wordt daar elkaar op aangesproken?
Als ik erachter kom, ja ik ga na van of ze een MIC in hebben gevuld hè, want we moeten een
melding maken, ik ga na wie die fout heeft gedaan, als ik bij een cliënt kom en ik zie dat het
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zakje van 8.00 uur er nog zit en ik kom daar om 12.00 uur, ik noem maar even iets hè, dan ga
ik na wie dat geweest is, die spreek ik daarop aan. En het liefst zelf hè, niet met een briefje, of
ik bel ze even op of net wat en er moet een melding gedaan worden door desbetreffende en ik
kijk of de patiënt op dat moment die medicijnen nog mag hebben. Die van 8.00 uur, ligt eraan
welke medicijnen er in zaten, ik overleg dat mogelijk met de huisarts als ik daar zelf niet
capabel genoeg voor ben.
En uw ervaring is dat het door de andere collega’s ook zo gedaan wordt? Dat mensen er wel
op geattendeerd worden?
Ja, dat is wel de, ja en natuurlijk het wordt ook wel eens vergeten dat we denken van och ja
en dan denk je schrijf het op want het is zo druk en dan wordt er niet meer aan gedacht om
het aan te geven met name ook bij ons het niet aftekenen, willen we gewoon dat je dan
nagaat: wie is dat geweest, wie heeft daar gisterenavond gewerkt, wie is bij de cliënt geweest
en wie heeft er niet afgetekend, hoppatee, meteen bellen en dan worden mensen ook op de
feiten gedrukt van o, shit, ze bellen me op mijn vrije dag daarover terug of ze bellen me
wakker, omdat ik niet heb afgetekend, leert vaak veel beter.
Klopt, als ze zelf de lasten ervan ondervinden…
Ja, dan is dat lastig, ja dat is ook zo en je moet ook gewoon zelf weten of het daadwerkelijk
gegeven is ja of te nee, dus dat is wel een insteek dat we dat zo naleven.
Oke. Ja dat is ook prima natuurlijk.
Ja, het zal niet altijd gedaan worden, maar het is wel het streven ernaar. Zo zijn wij wel
ingewerkt laat ik het zo zeggen dus.
Oke. Kunt u mij vertellen wat u precies controleert, als u bij de cliënt komt, voordat u de
medicatie geeft? Met betrekking tot de medicatie dan.
Ja. Als ik het heb over de medicijnen, orale tabletten, dan kijk ik als ze in een blisterrol zitten,
dan kijk ik naar de zakjes, hoeveel zakjes er zijn van 8.00 uur, of 12.00 uur of welk tijdstip
dan ook, wat er in moet zitten en wat er in zit, en dat geef ik aan de cliënt en dan kijk ik of hij
het zelf kan pakken en anders geef ik ze hem zelf in de mond of hetzij met water of met wat hij
gewend is. Of maal ik ze fijn, in sommige gevallen, sondevoeding, moeten wij ze uitermate fijn
maken.
Net wat van toepassing is op die cliënt.
Ja, ja, ja. Ja dus dat is wat je, en dat staat dan ook altijd wel op de werkinstructie.
Ja, die zijn ook wel zo specifiek dat dat er ook opstaat?
Ja zeker, als het anders is als normaal, als mensen gewoon oraal medicijnen in kunnen
nemen, gewoon hup, slik, weg, klaar, dan hoeft het er niet op te staan. Als mensen het anders
hebben, dan vinden we het wel belangrijk dat het er op staat, met vla of speciaal fijngemaakt
hè, omdat ze dat prettiger vinden, beter wegkrijgen of doorbreken, nou noem het maar op hè.
Als het bijzonder is dat het op de werkinstructie staat. En zeker ook als de patiënt het zelf nog
niet kan zeggen.
Dus dan is het wel het duidelijkste, gebeurt het ook altijd op dezelfde manier.
Ja, ja, zeker.
Tot slot, kent u nog andere redenen die we niet genoemd hebben of waar we niet langs af
gegaan zijn waardoor medicatie vergeten zou kunnen worden of een vergissing?
Nee, niet als het door de zorg van ons komt, dan heb ik ze eigenlijk gegeven. Ja je ziet het dus
nog bij mensen die dus nog zelfstandig zijn om het zo maar even te, en die dus ook niet
therapie trouw zijn om het zo maar even te zeggen, die dus de medicijnen uit het doosje nog
zelf moeten pakken en dat dus niet altijd doen, of de rol wel hebben liggen en dat hun dochter
er op een gegeven moment erachter komt dat ze dus een dag de medicijnen niet heeft
ingenomen en dat krijg je dan op een gegeven moment wel terug van de huisarts en dan komt
er wel zorg in om een of andere reden, maar dat gebeurt ook ja.
Ja, in principe is dat dan nog niet jullie verantwoordelijkheid.
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Nee, dan zijn wij daar nog niet in beeld laat ik het zo zeggen.
Nee, maar dan komen jullie vervolgens in beeld.
Ja, en wij moeten ook altijd als een patiënt weigert om de medicijnen in te nemen een kruis
zetten in plaats van een handtekening. Op het moment dat je het wel aanbiedt, maar de
patiënt weigert ze in te nemen, dan moet je dat ook wel rapporteren, maar dan zet je niet je
paraaf, maar dan zet je een kruis.
Dat duidelijk is dat je het wel geprobeerd hebt.
Ja, en je rapporteert het en je belt in ieder geval, je laat het ook weten. Ligt eraan wat voor
medicijnen het is en hoe vaak het voor komt, maar dat de huisarts in ieder geval op de hoogte
is. Want bepaalde medicijnen voor de suiker, hartproblemen hè, dat soort dingen, dat de
huisarts wel op de hoogte is of mensen hun medicijnen echt weigeren, want dan weet je
gewoon dat er een gevaar komt.
Ja. Inderdaad. Even kijken, nog een laatste onderwerp. Er kwam ook uit de meldingen dat
ruim 5% van de gevallen waar de medicatie niet gegeven is de cliënt niet thuis was. Hoe denk
u dat het komt dat die cliënt niet thuis is op het moment dat jullie komen?
Ja, doordat je een cliënt hebt die nog heel actief zijn om het zo maar even te zeggen, die toch
nog de deur uit gaan, er niet aan denken of die waarschijnlijk wel hun medicijn mee hebben
genomen. Of die denken: ‘Neem ik straks wel in’. Of er gewoon helemaal niet aan denken, die
het gewoon vergeten en denken: ‘O ja’, weet je wel. Maar sommige heb je ook oplettende
dochters die het medicijn gewoon meenemen voor vader of moeder, maar ons niet afbellen en
dat is dan ook wel weer lastig, want je komt voor niks, je weet niet of ze het in hebben
genomen of noem maar op. Dus we proberen dat wel mensen uit te leggen dat ze wel af
moeten melden en als ze de zorg overnemen hè door medicijnen mee te nemen, als ze vader of
moeder ook meenemen. Dus ja, dat wordt lastig, omdat mensen ook af en toe zomaar de deur
uitgaan, niet wachten tot wij geweest zijn.
Ja en u weet niet echt waardoor dat komt dat de cliënt niet thuis is?
Nee, want wij zeggen altijd we komen tussen 16.00 en 17.00. We kunnen nooit op de minuut af
zeggen wanneer we komen, dat kan niet, maar dat weet de cliënt ook wel, maar dat zijn vaak
wel dezelfde patiënten die dat doen, dat zijn dan patiënten met een bepaald probleemgedrag
of die therapie ontrouw zijn die zijn dus ook therapie ontrouw aan ons om het zo maar even te
zeggen. Enerzijds aan de medicatie en anderzijds aan ons. Ja, en die kun je niet zomaar, dat
is ook een kwestie om bij de huisarts neer te leggen, als dat vaak voorkomt bij een zelfde
cliënt dat we dat neerleggen bij de huisarts zo van ja luister eens, wij komen heel vaak, maar
de patiënt neemt heel vaak zijn medicatie niet in of wij kunnen er geen grip op krijgen. Omdat
hij gewoon gaat en staat waar hij zelf wil.
Op het moment dat u daar komt, de cliënt is niet thuis, hoe wordt daar dan mee omgegaan?
Wat wordt er dan gedaan?
Een briefje in de brievenbus, een kaartje in de brievenbus. In principe moeten we altijd een
keer terugkomen, een half uur later of zo om te kijken of ze dan wel thuis zijn. Ja, tussen
164.00 en 17.00 is lastig, af en toe ben je dan op een gegeven moment om kwart over 5
afgewerkt, nou dan doe je gewoon een briefje in de brievenbus en daar zet je dan ook nog op
van: ‘Vergeet uw medicijnen niet in te nemen als u ze nog niet hebt ingenomen’, maar voor de
rest kun je daar ook niks mee in die zin, zo van je hebt daar geen, en in bepaalde situaties
vraag ik nog wel eens aan de avonddienst of ze nog even langs willen gaan, ligt er ook aan
hoe de situaties is om het aan de avonddienst door te geven of dat die nog even binnenloopt.
Vaak zijn het ook wel mensen die ’s avonds sowieso nog zorg krijgen en dan vraag ik: ‘Ga je
aan het begin van de avond even kijken of hij dan wel thuis is en of hij de medicijnen nog in
wil nemen?’.
Ja, dat hangt per situatie af.
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Ja, dat is even per situatie verschillend. En vertrouw je het niet, dan bellen we toch altijd de
mantelzorger op, de contactpersoon die we hebben van: ‘Ja, hij is niet thuis, doet niet open’,
of zo weet je wel. Dan weet je nog niet altijd wat er aan de hand is, mensen kunnen ook
gevallen zijn en liggen boven met een gebroken heup en noem maar op of weet ik wat dus.
Met name insulinepatiënten heb ik toch altijd, of eigenlijk allemaal, als ze ’s morgens niet
thuis zijn tussen 8.00 en 9.00, zo van ja voor hetzelfde geld liggen ze in een hypo boven in de
slaapkamer.
Ja je weet het niet.
Je weet het niet, dus dan gaan we óf bellen óf naar de mantelzorger of net wat ja.
Oke. Ik heb in principe mijn vragen gehad. Heeft u nog vragen, opmerkingen, aanvullingen
ergens op?
Nee. Leuke vragen.
Ja?
Goede diepgang erin.
Oke. Leuk om te horen. Ja we hopen dat we er ook echt iets mee kunnen. Dat we ook echt de
organisatie iets kunnen geven waar ze ook iets mee kunnen uiteindelijk.
Ja, dat is de insteek.
Ja. Het is nog even wachten wat er allemaal uitkomt. Maar een heel duidelijk verhaal van u.
Oke.
Prima. Bedankt!
Ja graag gedaan en succes ermee.
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Interview 4
Zoals in de brief staat uitgelegd gaat dit interview over medicatie-incidenten in de thuiszorg
van ZZG-zorggroep.
Vindt u het goed als dit interview wordt opgenomen?
Ja, dat vind ik prima.
Allereerst: wat is uw functie?
Ik ben verzorgende niveau 3 in de thuiszorg
Voorafgaand aan deze interviews hebben wij de MIC-meldingen van drie jaar, 2009 t/m 2011,
onderzocht op medicatie-incidenten. Daaruit kwamen verschillende oorzaken naar voren die
in dit interview besproken zullen worden. En daarna komen nog wat algemene onderwerpen
aan bod. Twee oorzaken die sterk naar voren kwamen, waren het vergeten van medicatie en
vergissingen bij medicatie-incidenten door de medewerker.
Uit de MIC-meldingen is gebleken dat 47% gemeld was met als oorzaak: vergeten door
medewerker. Hoe denkt u dat dit komt?
Dat de medicijnen vergeten worden? Ik denk dat diegene meerdere handelingen dan moet
doen, waardoor dit stukje misschien vergeten wordt. Dat het zorgdossier niet goed wordt
gelezen heeft er ook mee te maken, daar staat namelijk in wat je moet doen.
Bedoelt u met het zorgdossier de werkinstructie?
Ja, ik bedoel de werkinstructie. In deze instructie staat uitgelegd wat een medewerker moet
doen. Als je die goed leest, weet je eigenlijk precies wat er van je wordt verwacht. Als je die
niet leest, omdat je denkt: ik weet het wel, dat is vaak de oorzaak als je heel lang bij iemand
komt. Je leest dan niet altijd het zorgdossier, waardoor je een verandering niet opmerkt. Ik
denk dat hier ook heel veel fouten door ontstaan.
Daarnaast was ook nog 44% van de medicatie-incidenten veroorzaakt door vergissingen. Hoe
denkt u dat deze vergissingen ontstaan?
Als ik als voorbeeld mag nemen een cliënt die heel veel medicijnen heeft, waardoor je heel
veel handelingen moet doen, dan kan het wel eens zijn dat je de medicijnen geeft tijdens een
ochtenddienst die eigenlijk voor de avond zijn. Dat het dus zoveel is, dat je denkt dat je het
goed doet maar dat je er later achterkomt dat je het fout hebt gedaan. Daardoor ontstaan ook
veel fouten denk ik.
Wat kunnen andere redenen nog zijn voor het vergissen van of in medicatie?
Ik kan zo snel niets anders bedenken.
Ik heb ook nog wat algemene vragen. Wat voor invloed heeft volgens u de medicatielijst op
medicatie-incidenten?
Een medicatielijst hebben wij niet, dus wij weten niet precies wat wij de cliënt geven. We
hebben wel een aftekenlijst. Daar kun je goed aan zien of iets wel of niet gegeven is.
En het systeem van medicatierollen. Wat voor invloed heeft dat denkt u op medicatieincidenten?
Ik denk dat het door de blisterrollen wel beter is, omdat we dan kunnen zien wat er in de
zakjes zitten. Het is een kwestie van het zakje aftekenen. Voor mij is het werken met de
blisterrollen wel overzichtelijker. Het komt wel eens voor dat ze niet compleet zijn, maar dat
is dat snel geregeld met de apotheek.
Dus als ik het goed begrijp bent u van mening dat er minder medicatie-incidenten voorkomen
sinds het gebruik van de medicatierollen?
Ja, dat denk ik wel.
Hoe is de apotheek betrokken bij het medicatieproces in de thuiszorg?
In principe levert de apotheek de medicijnen aan bij de cliënten thuis. In sommige gevallen
doet de cliënt of zijn familie het zelf. De bestellingen worden wel gedaan door de
verpleegkundigen.
Wat voor ervaringen heeft u met de apotheek in de thuiszorg?
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Soms moet ik ze wel eens bellen tijdens een ochtenddienst, omdat er iets niet klopt of er is
medicatie niet aanwezig die er wel hoort te zijn. Pas had ik ook bij een cliënt dat op de lijst
stond dat hij een bepaald medicijn moest hebben, maar die zat er niet bij. Uiteindelijk klopte
het wel dat het er niet bij zat, omdat het gestopt was. Maar dat was niet goed opgeschreven in
het zorgdossier.
Hoe worden nieuwe medewerkers ingewerkt in de thuiszorg en dan met name met het
verstrekken van medicatie?
Naar mijn idee wordt iemand gewoon meegenomen en krijgt diegene uitleg bij de cliënt thuis.
Wordt daarbij gebruik gemaakt van een protocol of handboek?
Nee, niet dat ik weet.
Van welke protocollen of procedures wordt wel gebruik gemaakt in de thuiszorg?
Als ik kijk naar het plakken van pleisters, daar zit altijd wel een protocol van in het
zorgdossier van de cliënt met een schema erbij waar wat geplakt moet worden en wanneer.
Bij bepaalde andere medicijnen zitten deze er ook bij. Deze worden volgens mij ook altijd
goed ingevuld en gelezen. Maar dat is wat ik denk. Ik weet niet hoeveel fouten er worden
gemaakt daarmee, maar mijn gevoel zegt dat het wel goed wordt opgevolgd.
Wat is uw mening over de duidelijkheid van deze protocollen?
Ik vind ze erg duidelijk en goed werkbaar.
Hoe worden ziekmeldingen opgelost in de thuiszorg bij zzg-zorggroep?
’s Ochtends van 7.15-7.30u heeft er iemand een telefoon op zak die wordt gebeld, wanneer
iemand zich ziek meldt. Alle medewerkers die dan moeten werken op niveau 3, als daar de
ziekmelding van is, gaan dan bij elkaar zitten hoe het schema van de ziekmelder over te
nemen. Of er wordt geprobeerd een collega op te bellen die kan komen werken.
Wat is volgens u de invloed van ziekmeldingen op het aantal medicatie-incidenten?
Volgens mij heeft dat geen invloed op het medicatie-incidenten, maar daar heb ik niet echt
zicht op. Zelf ervaar ik dat niet zo.
Hoe wordt er gewerkt met de dubbele check in de thuiszorg?
Ik kom daar eerlijk gezegd nooit mee in aanraking. Ik weet niet hoe dat geregeld is bij
verpleegkundigen.
Op welke wijze is aan u uitgelegd hoe u medicatie dient te verstrekken?
Ik werk er al 30jaar en vroeger ging het medicatie delen heel anders. Tegenwoordig wordt
heel duidelijk verteld dat in het zorgdossier alles staat, dus dat heb ik mijzelf aangeleerd.
Dus als ik het goed begrijp is het meer jezelf het aanleren dan dat er tegenwoordig nog bij
nieuwe werkwijzen wordt meegelopen?
Ja dat klopt.
Hoe vaak denkt u dat het voorkomt dat medewerkers die niet gekwalificeerd zijn, medicijnen
verstrekken?
Ik denk dat dat nog wel eens voorkomt. Er zijn teams bij waar de cliënten zelf voor hun
medicatie moeten zorgen. Ik denk dat er dan wel medewerkers zijn die ze een handje helpen of
dat ze niet weten dat ze het niet mogen doen. Ik heb zelf dat ook een aantal jaren geleden
gehad, dat ik iets deed wat eigenlijk niet mocht. Hier kwam ik later pas achter. Er wordt
tegenwoordig wel strenger op gelet, maar vroeger was dat allemaal minder. Ik weet niet in
hoeverre iemand verantwoordelijk is als je medicijnen van een rol geeft, maar ik denk dat
sommige niveaus dit per ongeluk toch doen.
Hoe is die onduidelijkheid ontstaan?
Nou vaak was het dan dat iemand mij daarheen stuurde, waar ik dus vanuit ging dat zij wist
wat ik mocht. De handeling deed ik dan. Achteraf gezien was dat natuurlijk dom.
Over jaren geleden praten we dan?
Dit was voorgevallen denk ik een jaar of 5 geleden.
Kunt u uitleggen hoe u andere medewerkers er op attendeert dat medicatie niet gegeven is?
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Vaak ga je hierbij toch bellen naar diegene, ook al is die vrij. Het is zo belangrijk om te weten
of de medicatie gegeven zijn of niet en door een belletje kom je hier snel achter. Omdat het
kleinere teams zijn, ken je de parafen van elkaar ook en weet je bij wie je moet zijn.
Mag ik dan concluderen dat het contact onderling snel gelegd is als een incident is
voorgevallen?
Ja, dit gaat eigenlijk altijd prima.
Wat controleert u zelf voordat u de medicatie geeft aan de cliënt?
Sowieso kijk ik altijd in het zorgdossier wat er de afgelopen diensten is voorgevallen, zodat ik
weet wat er is veranderd. Verder eigenlijk niks.
Zijn er nog onderwerpen die u te binnen zijn geschoten over vergeten of vergissen?
Nee, eigenlijk niet. Ik vind de werkinstructie het allerbelangrijkste en dat collega’s goed
moeten tellen hoeveel en wat er aanwezig is wat betreft medicatie. Wanneer cliënten eigen
medicatiedozen hebben gaat er denk ik wel meer fout als bij rollen. Zij kunnen het dan
namelijk ook zelf uitzetten en daar gaat geregeld wat bij fout.
Als laatste onderwerp wil ik het met u hebben over het feit dat bij 5,5% bij de MIC-meldingen
met betrekking tot medicatie niet gegeven, de cliënt niet thuis was. Hoe wordt hiermee
omgegaan?
Hier kunnen wij helaas niet veel aan veranderen. Iedere keer attendeer ik de cliënten er wel
op, maar veelal vergeet familie het toch mee te nemen of te geven. De volgende ochtend
wordt hier dan een melding van gemaakt. Wij zien dus pas heel laat of medicatie wel of niet is
ingenomen.
Dan heb ik nu alle onderwerpen besproken met u die wij wilden bespreken. Heeft u nog opof aanmerkingen?
Nee ik heb niets toe te voegen.
Bedankt dat u geïnterviewd wilde worden en we nemen de uitkomsten mee in het onderzoek.
Jullie nog succes!
Aantekening:
Mevrouw merkt na het interview op dat ze eigenlijk wel heel weinig weet over welke
incidenten voorkomen in de thuiszorg met medicatie en dat hier eigenlijk weinig tot geen
terugkoppeling van is naar het team.
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Interview 5
Vindt u het goed als ik het gesprek opneem?
Ja, ja.
Wij zijn derde jaars. In principe wordt het wel altijd in het vierde jaar gedaan, het
afstudeeronderzoek, het kwaliteitsonderzoek, maar omdat wij zijn duale studenten, dus wij
werken in een instelling en daar loopt het programma iets anders, dus wij doen het in het
derde jaar, het onderzoek.
Oke, ja. En waar werk jij dan?
In Bernhoven werk ik en Lisanne in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Oke.
We gaan wel tussendoor naar school periodes, maar ook hele lange periodes dat we dan
werken en leren.
Ja precies. Welke afdeling werk je?
Ik ga in mei, nu even niks, nu doen we het onderzoek, en in mei ga ik naar interne oncologie.
Oke. Leuk.
Ik hoop. Lijkt me wel heel leuk.
Ja dat zeker.
Ik heb er wel zin in.
Ik heb ook nog in het Bernhoven Ziekenhuis gewerkt. Weliswaar als oproepkracht, dus tussen
de MBO-V en de HBO-V in zeg maar en toen ik als wijkverpleegkundige ging werken ook nog
een paar jaar en toen was het op een gegeven moment echt niet meer te combineren om 36
uur onregelmatig te werken en daarnaast nog eens als oproepkracht te werken, ja dat paste
gewoon niet.
Nee, dan kun je eigenlijk niet meer echt invallen.
Precies, nee, nee, nee.
En jij hebt niveau 5 ook gedaan?
Ja.
En je bent nu leidinggevende?
Ja.
Hier van één team of zo?
Van twee teams in de gemeente Heumen, twee teams die recent gestart zijn na de ontwikkeling
met zelfregulerende wijkteams. Wel twee grote teams, dus ik verwacht in de toekomst wel
naar drie teams kunnen gaan. Sinds drie weken. Ik heb altijd in Groesbeek gewerkt als
wijkverpleegkundige, toen als teamcoördinator, toen als teamleider, toen heb ik ook de
managementopleiding gedaan, management in zorg en dienstverlening, en sinds 1 april ben ik
in Heumen terecht gekomen.
O, dat is ook nog echt nog maar vers.
Dat is heel vers.
Oke. Ja ik ga wat vragen stellen over medicatie-incidenten, want we hebben eerst de MICmeldingen bekeken van 2009, 2010, 2011 alle MIC-meldingen in de thuiszorg en aan de hand
daarvan zijn er bepaalde zaken uitgekomen waar wij vragen over gaan stellen om daar wat
meer over te weten te komen.
Precies.
Uit de meldingen is gekomen dat 47%, dus bijna de helft van de incidenten, ontstaat door het
vergeten van het geven van medicatie. Hoe denkt u dat het komt dat ze vergeten om die
medicatie te geven?
Sowieso mag je wel je zeggen, ik hoor jouw heel netjes u zeggen. Ja ik denk dat het, je bedoelt
echt het vergeten te geven, niet het vergeten aftekenen?
Ja het vergeten van medewerker kunnen ze aankruisen zeg maar, dus dat bijvoorbeeld
verkeerde tijdstip of zijn bepaalde incidenten…
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Ja precies, wij sturen of ik stuur in ieder geval de medewerkers er ook op aan dat ze ook een
MIC in moeten vullen als de medicatie niet afgetekend is, want dat is in principe ook een fout
maken hè, dan is het dus niet duidelijk of iemand wel of geen medicatie heeft gehad. Vandaar
mijn vraag aan jouw.
Ja, dat kan ook het incident zijn, dat het niet is afgetekend, maar dan de oorzaak daarvan
wordt dan aangekruist van dat het vergeten door de medewerker is.
Ja precies.
Hoe denk jij dat het komt dat die medewerker dat vergeet? Wat zit erachter volgens jouw?
Ja daarom stel ik de vraag terug, omdat ik denk dat er wel een verschil is tussen het vergeten
af te tekenen of het vergeten geven van medicatie. Ik denk dat het vergeten medicatie dat zou
ik eerlijk gezegd geen oorzaak voor kunnen denken. Ik denk dat medewerkers zullen zeggen:
werkdruk, niet aan gedacht, de cliënt vroeg van alles en ik ben gegaan en ik ben het vergeten,
wat niet wil zeggen dat ik het goed keur, maar goed dat zal in de praktijk zo werken. En het
aftekenen van de medicatie dat zit hem denk ik echt gewoon in het niet goed lezen van de
werkinstructie, het niet goed bekijken van de medicijnaftekenlijst, wellicht ook de druk en een
telefoontje dat je krijgt en niet meer aftekent. Ja ik denk vooral die eerste twee, het niet goed
lezen van de werkinstructie.
Ja we lopen dadelijk nog eigenlijk, er zijn verschillende factoren die daarmee te maken
kunnen hebben: de organisatie of technisch of menselijke factoren. Die lopen we allemaal
langs, dus wellicht dat er dan ook weer andere oorzaken boven komen.
Ja.
Wat ook uit de meldingen bleek dat 44%, dus naast die 47% nog 44%, kwam door een
vergissing van de medewerker. Het lijkt veel op elkaar, maar hoe denk jij dat het komt dat er
vergissingen worden gemaakt?
Dat ze dus wel medicatie geven, maar de verkeerde?
Ja bijvoorbeeld.
Ja dat is denk ik ook onoplettendheid. Wederom het niet goed lezen van, of ja dat vooral. Ja.
Ja het lijkt ook veel op elkaar dus.
Ja, precies. Nee, ja dat is op zich een goede vraag. Ja ik denk ja. Ik zit heel even te denken,
vroeger, of vroeger, een paar jaar geleden had je nog van die blisterpakjes, ja ik weet niet dat
heet volgens mij anders, maar goed daar staat het in principe ook op. Nee ik denk echt het
niet goed lezen om te kijken wat je nou eigenlijk moet doen.
Ja, ja, dat is heel duidelijk. Wat voor invloed heeft volgens jouw, of heeft de medicatielijst
volgens jouw invloed op de medicatie-incidenten? Dat die gemaakt worden door…
Ja dat denk ik wel, de huidige medicatielijsten die wij in de thuiszorg gebruiken zijn echt hele
lastige lijsten waarbij je sowieso goed moet kijken, ik weet niet, je zult ze vast gezien hebben?
Nee wij hebben ze niet gezien.
Oke, niet.
Nee.
Nou goed je hebt, wat moet ik verder uitleggen, je hebt verschillende rijtjes en als je hier
medicijnen neerzet en hier medicijnen en je bent aan het eind van het rijtje dan moet je weer
opnieuw gaan schrijven met de datums erboven en ik denk dat het daar ook nogal eens mis
gaat.
Oke en hoe vaak worden die lijsten dan vervangen?
Ja dat ligt aan de hoeveelheid medicatie. Soms staat op die lijsten alleen maar medicatie uit
blister aftekenen als, dat kan je heel lang doorplannen. Maar sommige mensen zijn ook
gewend om hier neer te zetten paracetamol, hier diclofenac, hier, goed als dat er dan tien zijn
dan gaat het nogal eens mis. Of in ieder geval, dan kan ik me voorstellen dat het nogal eens
mis gaat.
Ja. Oke.
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Het zijn geen handzame lijsten en daarnaast zit ook nog eens dat je geen controle hebt hè. In
een ziekenhuis en in de instelling wordt uitgezet door de apotheek of door de nachtdienst of
zoiets en dan ga je ze aanreiken en dan heb je nog een extra check en dat heb je hier als je
niet uit blister werkt natuurlijk ook. Als je hem rechtstreeks uit het doosje haalt, zonder dat
iemand hem nog controleert, ja dan heb je maar een check en die andere zijn er dan al weer
twee.
Ja klopt. Heeft volgens jouw het systeem van de medicatierollen, dus ze hebben zo’n
blistersysteem hè?
Ja.
Heeft dat invloed op medicatie-incidenten of worden daar, ontstaan daaruit medicatieincidenten?
Ja, het zal wellicht zo zijn, maar ik zou me niet voor kunnen stellen wat, want op zo’n
blisterzakje staat ja heel duidelijk wanneer, voor wie, hoelaat en wat er in zit, dus.
Ja ik weet niet ja of je of je uit eigen ervaring zegt ja, ik weet dat daar ooit fouten worden
gemaakt.
Nee, ja dat haal ik dan zelf ook uit de MIC-meldingen zeg maar, dat daar ook fouten in zitten,
maar niet, als ik mezelf na ga kan ik het me bijna niet voorstellen, want het is niet duidelijker
als wat daar op staat, ik zou niet weten hoe je het nog duidelijker kan maken. En volgens mij
staat zelfs op de blisterzakjes van nu ook nog hoe een pilletje eruit moet zien wat er in zit, dus.
Dan zou er niet veel mis kunnen gaan.
Als het dan blauw is en er staat een ‘m’ op, ja dan kan het volgens mij niet missen zeg maar
bij wijze van spreken.
Ja, nee maar op zich is het systeem dan ook duidelijker dan wat het voorheen was.
Ja, dat denk ik wel.
Ja, daar hebben we het toch al een beetje over gehad. Hoe is de apotheek bij de
medicatieverstrekking betrokken? Wat is hun rol daarin?
Ja, dan ga ik me wel richten op mijn oude regio, want dat zou ik voor nu niet weten, maar
goed dat is dezelfde organisatie dus dat maakt niet uit. Die verstrekken sowieso de
blisterrollen en die ja die verstrekken ook de medicatie uiteraard. Wij hadden in Groesbeek
wel de afspraak dat we de apotheek rechtstreeks konden bellen voor herhaalrecepten.
Vroeger moest je dat eerst nog weer via de huisarts en de huisarts gaf dat weer door aan de
apotheek. De huisarts is in die schakel geskipt zeg maar hè dat is nu gewoon rechtstreeks.
Wat we, in Groesbeek had je ook nog een verpleeghuis, wat onlangs geëxtramulariseerd is, en
daar hebben ze de gewoonte om de lijsten de aftekenlijsten van de apotheek ook te gebruiken.
En wat we nu in Groesbeek, waar we mee bezig waren, is om die lijsten ook bij de cliënten
thuis te krijgen, omdat daar dus exact opstaat welk pilletje, wat voor kleur, nou noem maar op
hè, dat het gewoon fouten voorkomt ten opzichte van de lijst die wij als thuiszorg al hadden.
Daarnaast zijn er nu dus ook medewerkers die met twee verschillende lijsten werken.
Ja. Hoe worden nieuwe medewerkers ingewerkt met betrekking tot het verstrekken, of ja het
geven van medicatie aan de cliënt.
Ja, goede vraag. Het is niet iets wat apart écht écht apart in een inwerkprogramma zit, het
wordt met de hele meute meegenomen zeg maar en ik ga er eigenlijk van uit dat degene wie
die nieuwe collega inwerkt vertelt en weet hoe het zit, alhoewel ik me realiseer nu ik dit zo zeg
van ja dat is ook maar de vraag, want anders worden niet voor niks veel fouten gemaakt.
Ja, maar dat zijn geen bepaalde procedures vastgelegd of zo, dat ze moeten afwerken: dat
uitleggen, dat uitleggen of zoiets.
Nou ja dat wel, maar dan is dat dus een onderdeel daarvan.
Ja, ja. Oke. Dat is heel helder. Welke protocollen of procedures bestaan er voor het
verstrekken van medicatie?
Wat bedoel je met procedures?
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Ja werkwijzes of zo. Is er iets op papier vastgelegd van zo verstrekken ze de medicatie, zo
moet je de medicatie verstrekken of zijn er protocollen gemaakt op welke wijze ze het moeten
doen.
Over het toedienen bedoel je?
Ja, ja, het geven van de medicatie.
Ja, precies, die zijn er zeker. Wij werken met Vilans protocollen en daarin zijn alle
verpleegkundige handelingen uitgewerkt. Ook oogdruppel, oordruppel, nou allemaal van dat
soort medicijnen toedienen, ja en daar zit medicijnen aanreiken ook bij. Maar de vraag die
daarop volgt, in hoeverre wordt dan het protocol opgevolgd.
Ja, dat was de volgende vraag.
Ja, haha.
Heb je daar enig idee van?
Dat heb ik nu in mijn huidige situatie nog niet ontdekt, maar in Groesbeek was dat wel onder
de maat. Ja, ja, het zit nog niet in de systemen van onze medewerkers om op het moment dat
je zorg opstart, want dat is eigenlijk de afspraak, als je zorg opstart draai je het protocol uit
op de computer, stop je het in de map, zodat altijd een protocol aanwezig is bij de klant zeg
maar. Dat zou je moeten doen. En dat gebeurt wel als het een handeling is die niet veel
voorkomt, bijvoorbeeld een VAC-pomp, dat iedereen weer even na moet denken hè, dan wordt
er bijna automatisch aan het protocol gedacht. Maar bij iets wat ze 10 keer op een dag doen
en er zoveel routine in denken te hebben, ja dan denken ze niet van god ja dan moeten we
eigenlijk nog een protocol.
Ja. Hoe denk je dat het komt, dat ze dat dan vergeten of dat ze daar dan niet aan denken of dat
ze het achterwege laten?
Ja ik denk toch wel dat mensen denken ik weet het wel. Ja. En het is ook en gedoe. De
computer in de zorg is ook nog wel een hoogdrempel en zeker als je snel, snel moet om dan
ook nog eens dat ding op te starten om een protocol uit te draaien, nou laat maar hoor.
Ja, een beetje zo van het kost me te veel tijd ik laat het achterwege.
Ja, ja, daarnaast weet ik eigenlijk niet hoe ik het moet vinden, dus dan kost het nog meer tijd.
Ja, een beetje ook onwetendheid en misschien niet noodzakelijk genoeg vinden of zo op dat
moment.
Ja, de meerwaarde er niet van zien.
Oke. Is heel helder. Even ene stapje opzij. Hoe worden over het algemeen ziekmeldingen
opgelost als er een medewerker ziek is, komt u op een ochtend achter, hoe wordt daarmee
omgegaan, hoe wordt dat opgelost?
Oke, ik ben wel heel benieuwd waarom je die vraag stelt.
Dadelijk komt de volgende vraag.
Oke. Hoe worden die opgelost? Ja. Als om de ochtend gaat zeg maar, dan worden meestal de
cliënten verdeeld, omdat ja we werken niet met een reservedienst zeg maar die dan gebeld
kan worden, maar wat ik zie in Heumen is dat ze dan toch ook wel weer oproepkrachten gaan
bellen, die dan een uur later er zijn of nog korter, die dus wel ad hoc komen, maar dat is, als
oproepkrachten zijn, maar ik geef daar zelf niet de voorkeur aan om dan vaste mensen snel te
laten komen werken, ik bedoel als we dan allemaal iets erbij nemen dan is het voor dat
moment ook opgelost.
Opgelost inderdaad. En wat is volgens jouw dan de invloed van zo’n ziekmelding op
medicatie-incidenten? Heeft dat invloed als die cliënten worden verdeeld volgens jouw? Heb
je daar ervaring mee?
Nee, nou goed, ik denk het niet. Hoewel ik ook de enigste ben die dat zal zeggen. Want dan
krijg je het toch wel over werkdruk hè, dat ervaren mensen dan zo. Wat ik wel begrijp, maar
werkdruk of geen werkdruk, je hoort de dingen te doen zoals je ze moet doen. Dat is wel ja,
mijn idee daarover.
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Ja dat is ook altijd prima.
En ik vind ook wel op het moment dat je het druk hebt, moet je gaan prioriteren, moet je
dingen aan de kant gaan leggen en dat is niet de kwaliteit van zorg die je dan aan de kant
doet.
Ja ik kan daar niet veel op in gang natuurlijk, dat is jouw antwoord en dat is altijd goed. Ik
kan daar niet mijn eigen mening over uiten. Wordt er een dubbele check toegepast bij het
verstrekken van de medicatie?
Ja en nee. Op het moment dat iemand bijvoorbeeld Acenocoumarol nodig heeft wat je niet uit
kunt zetten hè, want dat is vandaag 0, morgen 1 en overmorgen 2 bij wijze van en volgende
week weer anders, ben je als verpleegkundige degene die dat pilletje uit het doosje haalt. Dus
dat is niet te controleren. Vroeger, tussen aanhalingstekens, zetten wij als verpleegkundigen
zelf de medicijnen uit in een weekdoos en als die dan op een later moment steeds aangereikt
worden door je collega’s zou dat dan de dubbele check zijn. Nu is er in die zin wel een check,
omdat je met heel veel blisters werkt die uitzetten in medicatiedozen mogen gewoon niet meer
doen, daar krijgen we ook geen indicatie meer voor. In die zin een dubbele check, dat de
apotheek in het zakje doet en ja als verpleegkundige denk ik dat je wel kijkt of dat wat in het
zakje zit ook correspondeert met dat wat er op staat, dat je niet blindelings het zakje…
Dat is wel volgens mij ook de bedoeling dat ze dat doen ja.
Ja. En dan is het nog of het ook echt gebeurt.
Ja, maar in die zin heb je eigenlijk wel de dubbele check ingebouwd door de apotheek en door
degene die het uiteindelijk gaat geven.
Ja, precies. Ja, maar nogmaals voor heel veel dingen is dat natuurlijk niet zo, bijvoorbeeld
insuline, 16 eenheden ik, noem maar wat, en je hebt geen collega naast je waaraan je laat
zien van kijk dit zijn er 16 hè. Ja dat heb je gewoon niet.
Nee, maar dat is in de thuiszorg natuurlijk ook anders dan in de instellingen.
Ja.
Ik heb hier eigenlijk vraag, want jij verstrekt zelf geen medicijnen nu meer hè?
Nee.
Het gaat over op welke wijze is uitgelegd hoe je medicijnen dient te verstrekken aan jou zelf.
Misschien destijds toen je zelf nog wel werkzaam was bij de cliënten.
Ja, ik zit te denken. Kan ik me niet herinneren dat het echt met zoveel woorden gezegd is. Ja
weetje het is ook een verschil over welke deskundigheid je het hebt hè, ik denk als je dan als
verpleegkundige en dan ook nog eens als HBO-verpleegkundige neem je die
verantwoordelijkheid wel dat je volgens protocol werkt, het is vanzelfsprekend, dat zit in je
systeem, zo wordt je in de opleiding klaargestoomd voor de praktijk zeg maar, dus dat doe je
gewoon. Voor een verzorgende is dat een ander verhaal, die zit op een andere manier in de
zorg dan de verpleegkundige en die vinden het niet zo vanzelfsprekend, daar zul je op een
andere manier in je inwerkprogramma mee aan de slag moeten als een niveau 5
verpleegkundige. Maar goed dat is meer wat ik er dan van vind. Maar als ik naar mezelf kijk,
kan ik me niet terughalen hoe dat ik daar zelf in ingewerkt ben.
Ja, dat is ook prima. Ja, wat je niet weet kun je ook niet vertellen, dus dat is ook helemaal niet
erg. Hoe vaak denk je dat het voorkomt dat medewerkers die niet gekwalificeerd zijn toch een
medicijn aan een cliënt geven?
Hoe vaak?
Of denk je dat het…
Dat gebeurt sowieso, ja dat denk ik zeker. Sowieso in de onduidelijkheid die mensen ervaren
als het gaat om de stabiele zorg. Ja en ik denk ook gewoon vanuit een heel goed hart dat
mensen denken: ‘Och kom dat doe ik wel eventjes’ en niet meer bij stil staan dat het soms niet
meer tot hun deskundigheid behoort. En dat is bijvoorbeeld ook met het opmaken van een bed
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of zo weet je wel dat ja, de wc poetsen of dat hoef je niet te doen zeg maar, maar toch vanuit
een heel goed hart, niet wetende dat ze daarmee heel veel risico lopen.
Denk je dat dat vaak voorkomt of heb je daar niet echt een idee van?
Ja ik denk dat het wel vaak voorkomt, maar als ik bijvoorbeeld zeg op een schaal van 1 tot 10,
5.
In ongeveer de helft van de gevallen.
Nee dat is best wel te veel, nee dat vind ik teveel dat is niet eerlijk.
Nee, je hoeft ook niet per se een getal te noemen.
Nee maar goed, 1 tot 10 als dat dan 100% is, nee laat ik dan maar een 3 zeggen, dat klinkt
iets vriendelijker. Nee, want dan zou ik zeggen de helft en dat gevoel heb ik er ook niet bij.
Nee, want natuurlijk verstrekken ook heel veel gekwalificeerde wel…
Precies, precies nee ik moet me dan echt richten op stabiel en dan nee, laat ik gewoon zeggen
een 3 op de schaal van 1 tot 10.
Nee, dat is prima. Dat het gebeurt daar gaat het eigenlijk om.
Ja, ja.
Maar je hebt niet de ervaring dat daardoor incidenten zijn ontstaan?
Niet dat ik weet nee, niet dat ik weet. Ik kan het me wel voorstellen, maar daarnaast denk ik
ook dat juist die mensen er niet bij stil staan dat ze een MIC-meldingen moeten doen. En zou
ik het dus ook niet in de gaten hebben dat die het aan het doen zijn.
Ja.
Als het echt gaat om de MIC-meldingen, het doen van de melding, dat zit er bij de niveau 2ers
en niveau 3ers ook niet echt in. Dus als je ze al krijgt, want sowieso is MIC-meldingen iets
wat meer gedaan zou moeten worden denk ik, dan heb je het vaak over een andere
deskundigheid die de MIC-melding invullen. Waarmee ik niet wil zeggen dat geen een
verzorgende het doet, maar het zullen er minder zijn als verpleegkundigen denk ik.
Wij hadden over het algemeen in de meldingen wel meer verzorgenden, maar ik denk dat de
populatie verzorgenden ook wel groter is. Dan krijg je automatisch als het over percentages
gaat…
Ja, ja.
Even kijken waar ik was. Is er een bepaalde procedure of hoe gaat het in zijn werk als een
medewerker er achter komt dat een vorige collega medicatie niet heeft gegeven? Hoe wordt
daarmee omgegaan?
De bedoeling is dat ze elkaar daarop aanspreken en dat een van de twee ook een MICmelding invult. Ik vind het zelf niet zo belangrijk wie nou uiteindelijk die MIC-melding invult,
want het is een anonieme melding, maar het maakt ook niet, maar ik vind het wel aan die twee
personen om samen kort te sluiten wie hem invult. Dat is de procedure.
En dat ook vastgelegd in een protocol of iets of ergens in?
Dat is een goede vraag, want ik heb wel nu ik in een nieuwe regio zit hoorde ik van nee,
degene die de fout maakt moet de melding doen. Maar goed, daar is wel iets voor te zeggen,
maar je bent zo bang dat je dan de risico’s loopt als die nou net vakantie heeft dat er weer
geen melding gedaan wordt.
Ja, ja.
Snap je, dus mijn aansturing staat gewoonlijk uit: als iemand het maar doet. Weliswaar
wetend wat eraan vooraf gegaan is, maar het is niet zo belangrijk wie hem invult, welk
poppetje of welke naam of dat maakt niet uit.
Als er maar gemeld wordt…
Als er maar gemeld wordt ja, precies.
Ja dit is op zich niet voor jouw van toepassing, maar wat je precies controleert voordat je de
medicatie aan de cliënt geeft? Jij geeft op dit moment geen medicatie aan de cliënt.
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Nee, nee. Maar goed als ik diep na denk kan ik daar wel antwoord op geven. Wil je daar
antwoord op hebben?
Ja, als het lukt dan…
Nou ja ik controleer het tijdstip, medicatie zelf en sich de milligrammen of dat
correspondeert met wat iemand moet hebben of dat het dan misschien een halve is, de
houdbaarheid, de substantie of het klopt, is een poedertje ook echt een poedertje, of dat dat
met speciale redenen wel of niet ingenomen moet worden, met karnemelk of niet dat soort
dingen, toedienings…, ik weet niet hoe het heet. Ja of ik de juiste tablet heb, op kleur, grootte,
noem maar op hè, dat heb je dan tegenwoordig ook. Ja, of ik de juiste cliënt heb. Dat is in de
thuiszorg dan niet zo lastig, maar hè in de ziekenhuizen is dat ook nog wel belangrijk, hoewel
in de thuiszorg, met dementerenden, maar goed je hebt nu vaak niet 10 dementerenden in een
huiskamer zitten.
Nee, meestal niet. Nee, maar bijvoorbeeld als je man, vrouw hebt en ze hebben allebei
medicatie.
Ja, precies, ja. Dan let je daar natuurlijk ook op. Volgens mij was het dat een beetje.
Mij lijkt het wel overeen te komen met wat ik zelf denk. Ken je nog andere redenen, nou
hebben we een beetje alles doorgelopen, waardoor het misschien zou komen dat er dingen
worden vergeten of dat er vergissingen worden gemaakt met betrekking tot medicatie?
Ja, ik denk dat mensen ook, ik weet niet of ik dat net echt duidelijk benoemd heb, maar dat
mensen ook niet weten wat de risico’s en wat de gevolgen kunnen zijn als mensen hun
medicatie niet goed of niet op tijd, of niet met je juiste, hè met wel of geen karnemelk
bijvoorbeeld innemen. Mensen zullen denken ja, nou ja, als je ze een keer vergeet, maar het
kan wèl gevolgen hebben als je ze een keer vergeet. En ik denk dat mensen daar onvoldoende
kennis van hebben.
Ja.
En misschien ook wel, en dat zie ik, dat klinkt een beetje gek, dat zie ik bij mijn eigen oma
gebeuren, die is een beetje opstandig daarin hè, die is niet dement of zo, maar die heeft in 88
jaar nooit geen tabletten geslikt en nu ineens moet ze dan pillen gaan slikken en dat zo’n
thuiszorgmedewerker zich redelijk makkelijk laat overroelen door zo’n opstandige cliënt. En
natuurlijk is de cliënt uiteindelijk eigen baas hè, als die niet wil dan wil die niet, maar dan
moet je daar wel wat mee. Hè, je kan niet je eigen verschuilen achter: het is zijn eigen
verantwoordelijkheid. Als iemand bepaalde bloedverdunners voor krijgt geschreven en hij
neemt ze niet, dan heeft dat wel risico’s en dan heb je wel te overleggen met een arts of wat
dan ook. Dus dat een beetje. Snap je wat ik bedoel? Is dat duidelijk?
Ja, dat je het niet te makkelijk moet laten gaan zeg maar.
Nee, precies.
Maar er wel, ook al nemen ze niet en dat gebeurt vaker, er wel iets mee doen, met de huisarts
overleggen of…
Ja, het echt als een signaal zien en er ook actie op ondernemen en als dan de uiteindelijke
actie is de je accepteert dat diegene dat niet wil, prima, maar dan is het wel de
verantwoordelijkheid van de huisarts.
Ja, dan heb je de verantwoordelijkheid ergens anders neergelegd.
Precies, ja.
Of de cliënt of bij de huisarts of wat dan ook.
Maar dan ligt hij in ieder geval niet meer bij…
Dan heb je er in ieder geval iets mee gedaan.
Precies.
Ja. Inderdaad. Ik heb nog één onderwerp dat bij ons aan bod kwam, dat in ruim 5% van de
gevallen de cliënt zelf niet thuis was.
O ja?
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Ja.
Oke.
Hoe denk je dat het komt dat de cliënt niet thuis is? Waar zou dat aan kunnen liggen?
Ja ik denk en, en, ik denk sowieso dat ons systeem om zorg af te melden niet optimaal is, gaat
over veels te veel schrijven, dus dat zal gaat nog wel eens mis, met als gevolg dat je voor een
gesloten deur staat, en dan is het natuurlijk prima als je een MIC-melding invult, maar dan is
ligt de oorzaak elders als dat de cliënt niet thuis is zeg maar hè.
Ja, ja, dat wordt dan bij ons aangegeven.
Maar goed, dat weet je dan natuurlijk niet, precies. Ja en wellicht ook ik bedoel onze cliënten
worden steeds ouder en wellicht ook steeds vergeetachtiger en gewoon niet bij stil staan. Ja,
dat is het denk ik wel.
Ja, dat is ook heel helder. En hoe wordt er dan mee omgegaan? Een cliënt is niet thuis, wat
wordt er dan mee gedaan?
In principe werken wij met afwezigheidskaartjes, dat mensen een kaartje achterlaten met
naam en telefoonnummer als ze geweest zijn, maar dat is wel afhankelijk van een
cliëntsituatie. Als je weet dat iemand heel erg dement is en eigenlijk thuis zou moeten zijn,
moet je wel een ander alarm slaan als alleen een kaartje in de bus gooien. Als het iemand is
waarvan je weet dat het hè dat hij overloopt van de verjaardagen bij wijze van spreke en op
zich redelijk voor zichzelf kan zorgen, dan volstaat een kaartje wel en als het echt heel raar is
dat iemand niet thuis is, ja dan moet je gewoon alarm slaan, dan moet je echt familie gaan
bellen om te kijken of er niet binnen iets gebeurd is waardoor het lijkt alsof iemand niet thuis
is.
Ja, de verpleegkundigen of verzorgenden schatten gewoon zelf in van moet ik er iets meer
mee?
Ik vind het echt aan de professional om in te schatten en wat ga ik nu doen? Maar niks doen
is zeker geen optie.
Nee, altijd in ieder geval, altijd wordt er een kaartje…
Ja en het is ook nogal afhankelijk van de zorgvraag. Ik bedoel als het gaat om een
douchebeurt die je één keer in de week doet, dan is het heel vervelend dat iemand een keer
niet gedoucht wordt, maar niet levensbedreigend, maar als iemand insuline moet hebben, dan
vind ik het wel een ander verhaal.
Ja, klopt. Ja, dus eigenlijk per situatie wordt bekeken van moeten we hier iets mee.
Ja, ja, precies. Nogmaals ik vind het echt aan de professional om daar iets zinnigs over te
zeggen, waarbij ik ook mijn medewerkers op het hart wil drukken: als je het niet weet overleg
dan met een collega.
Ja, ja, is heel helder. Dit waren mijn vragen. Ik weet niet of je nog opmerkingen hebt…
Nee.
Of vragen…
Nee, nee, ik hoop dat ik antwoorden heb gegeven waar je iets mee kan.
Nee, ja, dat is altijd goed. Kijk het is ook zo bij onderzoek, zeggen ze tegen ons, komt er niks
uit, dan is dat de conclusie.
Dan is dat ook een resultaat, ja, precies.
Ja, precies. Dus het is altijd goed.
Leuk.
Ja, ja. Dan wil ik jouw in ieder geval bedanken voor je medewerking.
Graag gedaan.
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Interview 6
Fijn dat je mee wilde werken aan dit interview. Graag wil ik eerst uw toestemming vragen om
dit interview op te nemen. Het wordt geanonimiseerd, dus niets zal te herleiden zijn.
Ik vind het prima.
Omdat u geen brief heeft ontvangen, wil ik graag eerst even toelichten waar dit interview over
gaat.
Ik weet wel dat het gaat over medicatie-incidenten.
Dat klopt. Via school hebben wij gekozen voor een kwaliteitsonderzoek bij ZZG-zorggroep
wat gaat over medicatie-incidenten. Hiervoor hebben wij, ik doe samen met een klasgenoot,
de MIC-meldingen van drie jaar geïnventariseerd met betrekking tot medicatie-incidenten.
Deze medicatie-incidenten zijn allen voorgevallen in de thuiszorg. Als ik het goed heb
begrepen bent u werkzaam in de thuiszorg van ZZG-zorggroep, klopt dit?
Ja, dat klopt.
Wat is uw functie binnen ZZG-zorggroep?
Ik werk als verzorgende niveau 3.
Oké. Ik ga u eerst wat vragen over de meest genoemde oorzaken en zal daarna nog wat
algemene onderwerpen met u bespreken. Als eerste kwam uit de MIC-meldingen naar voren
dat 47% van de gemelde incidenten kwam door het vergeten van medewerkers om medicatie
te geven. Hoe denkt u dat dit komt?
Door de snelheid en te vlug werken. Of onduidelijkheid in de werkinstructie waardoor het
vergeten is. Of dat de cliënt zelf het vergeet in te nemen. Dat je het dus wel klaar legt, maar
dat de cliënt het uiteindelijk toch vergeet. De volgende avond of ochtend kom je hierachter,
want dan zie je dat het er nog ligt.
Oké, u benoemt dus verschillende redenen die van toepassing zouden kunnen zijn. Wat houdt
precies de werkinstructie in?
Dit is een apart blaadje wat in het zorgdossier zit, waarop staat wat je allemaal moet doen en
daar zit dan ook een medicatie-aftekenlijst bij. Aan de hand daarvan kun je zien of dat een
cliënt iets nodig heeft of niet.
Kan ik dan stellen dat u denkt dat het vooral komt door het te snel lezen en handelen,
waardoor bepaalde handelingen over het hoofd worden gezien?
Ja, of het is dus onduidelijk. Onduidelijk geschreven in de werkinstructie.
Dat is dan duidelijk. Dan hebben we ook nog 44% wat is veroorzaakt door vergissingen van
medewerkers. Dit kan bij alle categorieën medicatie-incidenten van toepassing zijn, dus bij
het gehele proces. Waardoor denkt u dat deze vergissingen ontstaan?
Je kunt natuurlijk een vergissing hebben bij, bijvoorbeeld wij hebben hier de medicatierol en
dan hebben wij een aftekenlijst en doordat ik het afteken gaat mijn collega er van uit dat ik
het heb gegeven. Als zij dan toch de medicatie nog tegenkomt, heb ik een vergissing gemaakt.
Dit wordt dan door mijn collega opgemerkt. Of andersom: wel gegeven maar niet
afgetekend. Dan is er ook een verwarring van: “hé, is het nu wel of niet gebeurd?”.
Ja, inderdaad.
Dus ja…
Dit waren de twee oorzaken die echt duidelijk naar voren kwamen. Wij hebben ook nog
algemene onderwerpen voor dit interview om te bespreken. En daar komt de medicatielijst
bijvoorbeeld ook nog naar voren. Als eerste vraag wil ik stellen: wat voor invloed heeft
volgens u de medicatielijst op het aantal medicatie-incidenten?
Als er onduidelijkheid ontstaat uit de medicatielijst, dan heb je gewoon een heel groot
probleem. Ik bedoel: ik krijg een blister van de apotheek met de medicatielijst erbij. Je zou
dan verwachten dat deze overeenkomen. Het is ook wel eens gebeurt dat deze niet hetzelfde
waren. Wat moet je dan? Dan bellen we maar weer de apotheek op.
Wat kan ik mij hierbij voorstellen?
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Bijvoorbeeld op de medicatielijst staat dat er 2 tabletten paracetamol in moeten zitten en er
zit er maar 1 in, terwijl het zakje nog geheel dicht is. Dat gebeurt ook wel eens.
Krijgen jullie de medicatielijst er altijd bij?
Als de cliënt een medicatieblister heeft van de apotheek, zit deze er standaard bij.
Oké. En die wordt gecontroleerd door jullie?
Die wordt vaak wel gecontroleerd ja.
U benoemde net ook kort de aftekenlijst. Als ik het goed begrijp is dat een andere lijst dan de
medicatielijst?
Ja, de aftekenlijst is er alleen om parafen te zetten op het gedeelte dat je het zakje aan de
cliënt hebt gegeven. Eerst zit er in het dossier de medicatielijst, daar op staat wat de cliënt
wanneer krijgt. Daarna zit er een tot wanneer we het hebben uitgezet en daarna komt de
aftekenlijst.
Bent u van mening dat de medicatielijst en aftekenlijst duidelijk zijn opgebouwd?
In principe wel ja. Je kunt het altijd nog controleren bij de apotheek zelf, maar ik vind ze
duidelijk.
Oké. En wat voor invloed heeft volgens u het systeem van medicatierollen op medicatieincidenten?
Wij hoeven dan de medicatie niet meer uit te zetten, dus dan kunnen wij daar minder fouten in
maken en dan ligt de gehele verantwoordelijkheid bij de apotheek.
Ja.

En het is een stuk makkelijker, voor de cliënt zelf ook. Ik bedoel: je kunt wel zo’n
medicatiedoos hebben van de hele week en je maakt hem open en alles valt eruit. Dat zal
dus bij zo’n blister niet voorkomen. In principe probeer ik zoveel mogelijk mensen, die
daarvoor in aanmerking komen, over te laten gaan op zo’n blisterrol. Alles staat er gewoon
op, dat maakt het heel duidelijk.
Heeft u zelf ook nog gewerkt met de medicatiedozen die u net benoemde? Merkte u daar ook
verschil in bij het voorkomen van medicatie-incidenten?
Ik denk dat er meer verwarring bestond bij de medicatiedozen dan bij de blisters die we nu
hebben. Nu kun je beter vaststellen dat het vergeetachtig is van de cliënt of van ons dat het
niet gegeven wordt. Bij het uitzetten maak je natuurlijk meer fouten dan dat het al klaar is.
Oké. En als u het moet uitzetten met bijvoorbeeld zo’n weekdoos, wordt het dan ook nog
gecontroleerd door iemand anders?
Nee, dat doe ik zelf. Aan de hand van de medicatielijst zet ik de medicatie uit in de weekdoos
en dan is het goed. Het kan dan nog zijn dat wij ze aanbieden vanuit de weekdoos of dat de
cliënt de medicijnen zelf neemt. Als mijn collega het heeft uitgezet, controleer ik het wel altijd
even. Gewoon voor mezelf dat ik zeker weet dat het klopt.
Wordt bij andere medicatiesoorten wel standaard dubbele check toegepast?
Nee, misschien bij de apotheek wel, maar bij ons niet. Volgens mij checken wij het
automatisch als we het geven. Ik kan niet met zekerheid dat iedereen dit natuurlijk doet, maar
dat idee heb ik wel.
U had de apotheek al wel een beetje naar voren laten komen, kunt u specifieker uitleggen wat
de rol van de apotheek is in het gehele medicatieproces?
Je kunt bij hun altijd terecht met vragen. Ik bedoel: als een cliënt verkeerd reageert op die
medicijnen, kan je altijd naar hen bellen. In principe zijn hun redelijk goed in beeld bij ons. Ik
heb eigenlijk met hun altijd wel positieve ervaringen. Ze staan je altijd te woord en ze zijn
goed bereikbaar. Tegenwoordig heb je ook een herhaalreceptenlijn. Dat vind ik soms iets
lastiger, maar op zich…
Wanneer maakt u gebruik van deze lijn?
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Als een cliënt herhaalrecepten heeft, dan bel ik via deze lijn. En mocht je iets anders willen,
moet je toch weer de apotheek hebben. 1 op 1 vind ik toch wel makkelijker dan dat je het
inspreekt op zo’n bandje.
En hoe worden nieuwe medewerkers ingewerkt bij jullie met betrekking tot het
medicatieproces in de thuissituatie?
Nou, sowieso worden alle nieuwe medewerkers twee weken ingewerkt. Dan lopen ze mee en
dan als ze het zelf durven en kunnen dan lopen we alsnog mee, maar dan geven hun zelf de
medicatie aan de cliënt. Dus ze worden wel goed ingewerkt, zodat ze zich ook echt bekwaam
voelen en het aandurven. Ik bedoel: als iemand het niet aandurft, dan moet je het ook niet
doen, want juist dan ga je fouten maken.
Van welke materialen wordt bij het inwerken gebruik gemaakt?
We hebben in principe een heel programmaboek. Dat krijgt de medewerker als hij in dienst
komt. Hierin staat beschreven hoe wij werken en waarmee. Die krijgt dan één aanspreekpunt
waar ze altijd terecht kunnen met vragen. Je kunt natuurlijk bij iedereen altijd terecht, maar
je hebt gewoon één vast aanspreekpunt. Daar wordt eigenlijk alles in uitgelegd. Van het
opstarten van zorg tot de zorg zelf en wat er op kantoor allemaal gebeuren moet.
Van welke andere protocollen en procedures wordt gebruik gemaakt bij jullie in de thuiszorg?
Bijvoorbeeld het toedienen van oogdruppels. Daar hebben wij een apart protocol voor wat
dan in het zorgdossier zit. Alles wat je doet bij de cliënt, daar hebben we een protocol voor.
Oké.
Het is van oogdruppels tot het verzorgen van wonden of insmeren met medicinale dingen zeg
maar, alles zit in het zorgdossier. Met het opstarten van de zorg wordt er gekeken wat er moet
gebeuren. Of we krijgen het protocol vanuit het ziekenhuis of we printen een protocol uit van
ons zelf. Mocht er tussendoor als een cliënt al jaren in zorg zit bij ons, en er komt iets bij,
wordt dat gewoon toegevoegd aan het zorgdossier. Wij werken altijd volgens protocol.
Merkt u verschillen in de opvolging hiervan?
Nee eigenlijk niet. Iedereen werkt volgens mij netjes volgens deze protocollen. Je hebt
natuurlijk wel van die kleine dingetjes die je zelf anders zou doen, maar in principe werken
we allemaal volgens het protocol.
Het volgende onderwerp wat ik wil bespreken is de ziekmeldingen. Hoe worden
ziekmeldingen bij jullie opgelost?
In principe, als we een ziekmelding krijgen, ga je eerst binnen het team kijken of het opgelost
kan worden. In principe bellen we geen cliënten af. Mochten we een dik pak sneeuw krijgen,
dan is het natuurlijk een ander verhaal, maar iedereen krijgt gewoon zorg. Of mochten ze
later zorg krijgen, dan wordt de cliënt op de hoogte gesteld. Mocht het onderling niet lukken
om op te lossen, dan wordt er iemand uit zijn bed gebeld.
Wat is denk je de invloed van ziekmeldingen op medicatie-incidenten?
Nou als iemand hier grieperig of ontzettend ziek rond loopt, dan ben je er met je concentratie
ook niet 100% bij, dus dan zal het ook niet helemaal goed gaan bij het uitzetten van
medicatie. Dan ga je ook fouten maken.
Heeft het onderling verdelen van de cliënten bij een ziekmelding ook nog invloed op
medicatie-incidenten?
Ja, als hierdoor de werkdruk te hoog is. Je moet natuurlijk wel geconcentreerd werken bij het
uitzetten van medicatie, want het is wel iets heel belangrijks en ik denk dat we daar op zich…
Kijk, je kunt een werkdruk hebben, maar medicatie uitzetten is gewoon eigenlijk het
belangrijkste. Iemand naar het toilet helpen, daar heb je natuurlijk minder concentratie bij
nodig dan bij het uitzetten van medicatie. Je moet gewoon je rust bewaren bij dat proces. Je
merkt wel dat de werkdruk hoog is, maar je probeert het bij de cliënt niet te laten merken.
Daar probeer je gewoon je rust te bewaren en soms lukt dat niet maar ja.
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Als ik het goed begrijp, ligt het dus echt bij de medewerker zelf als er medicatie-incidenten
ontstaan?
Ja, de medewerker moet gewoon de prioriteit voor zichzelf stellen.
Op welke wijze is aan u uitgelegd hoe medicatie te verstrekken?
In principe toen ik kwam werken, heb ik ook één medewerker gehad waar ik terecht kon met
mijn vragen. Zo werd eigenlijk alles uitgelegd. Ik kwam toen net van school, dus dan is het
ook nog allemaal vers. Ik ben daar wel goed in begeleid.
Hoe vaak denkt u dat het voorkomt dat medewerkers die niet gekwalificeerd zijn medicatie
verstrekken?
Uitzetten of aanreiken?
Het gehele proces gaat het dan over.
Ik denk wel dat het voorkomt, maar eigenlijk zelden. Het gebeurt wel. Het gebeurt wel eens
dat er bijvoorbeeld een paracetamol te weinig aanwezig is, dan belt diegene met de
verpleegkundige dienst om dit door te geven. Dan kan er wel telefonisch toestemming worden
gegeven.
Hoe gaat de procedure in zijn werk als je als medewerkers onder elkaar, elkaar controleert en
bijvoorbeeld fouten constateert?
Nou ja, laat ik maar zeggen dat als ik er achter kom dat iemand de medicatie verkeerd heeft
uitgezet dan ga ik wel naar die collega toe, van: “goh, je hebt iets verkeerd gedaan, ga daar
eens naar terug” en dan zal je zo’n formulier in moeten vullen.
Je bedoelt met formulier een MIC-meldingsformulier?
Ja. Ze heeft dan toch iets verkeerd gedaan of je bent iets vergeten. Je spreekt elkaar er wel
één op één op aan. Je moet niet achteraf gaan liggen roddelen over iemand. Je moet gewoon
naar diegene toe gaan. Ik heb dat ook wel eens gedaan. Het is wel lastig natuurlijk, maar
diegene leert daar ook weer van.
En hoe gaat het in zijn werk als je met terugwerkende kracht een handeling moet herstellen?
Meestal schrijf je dit dan op in de EPI.
Wat is de EPI?
Wij hebben op kantoor ook een klein dossier, daar staan de overige contactpersonen in van
cliënten en andere eventuele gegevens dat je iets na kan lezen. Of er kan bijvoorbeeld iets op
staan van: “Hé, je moet morgen even extra opletten bij die wond”. Die dingen worden daarin
opgeschreven. Omdat de avonddienst meestal geen vroege dienst heeft daarna, is het
makkelijker om het hierin te noteren. In principe wordt iedereen wel aangesproken op zijn of
haar fouten.
Wat wordt er verder thuis nog gecontroleerd bij de cliënt met betrekking tot medicatie?
Je werkt vanaf de werkinstructie, dus die neem je eerst helemaal door. En als je medicatie
geeft vanuit de blister, dan controleer je het zakje. Meer is eigenlijk niet nodig. Kijk, mocht je
iets niet vertrouwen, dan pak je gewoon de medicatielijst erbij en dan kun je het extra
controleren. Je kunt altijd ook nog eventueel contact opnemen met de apotheek.
Als laatste onderwerp wil ik het met u nog hebben over meldingen waarbij cliënten niet thuis
waren. Dit kwam in 5,5% voor. Hoe denkt u dat dit komt?
Uhm, je bedoelt dat de cliënt niet thuis is en daardoor zijn medicatie niet heeft ingenomen?
Ja.
Plotseling ziekenhuisbezoek of dat soort dingen. Als je ’s avonds er komt en de cliënt is ’s
middags thuisgekomen, dan zie je dus dat de medicatie er nog in zit. In principe kun je daar
niets aan doen, maar je probeert natuurlijk wel eerst contact te zoeken met de contactpersoon
om uit te zoeken waar de cliënt is en of hij de medicatie heeft meegenomen. Eventueel gaat de
familie daar dan nog heen om de medicatie te halen. In sommige gevallen kun je niemand
bereiken. Je probeert wel te controleren of de cliënt niet thuis op de grond ligt.
Dementerenden zijn ook vaak de deur uit en die zijn lastiger te achterhalen. Die vergeten dan
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ook de medicatie. Als een cliënt niet thuis is, doe je een briefje in de deur. Stel nou dat jij weet
dat de cliënt medicatie inneemt, dan schrijf je gewoon op: denkt u aan het innemen van de
medicatie. En het telefoonnummer erbij als er vragen zijn. Van de meeste cliënten weet jij wel
of ze geen of wel medicatie slikken.
Als ik het goed begrijp, komt het dus voor wanneer de cliënt niet thuis is, doordat de cliënt
zelf op pad is. Klopt dit?
Ja inderdaad.
Zijn er in de tussentijd nog onderwerpen of andere oorzaken naar boven gekomen die u nog
kwijt wil met betrekking tot het vergeten en vergissen van medicatie?
Nee. Je merkt wel dat er een poosje is geweest dat men de MIC-formulieren minder invulde.
Dat hebben we afgelopen vergadering ook weer onder de aandacht gebracht, van: “Hé,
denken jullie daar wel aan?”. De incidenten gebeuren namelijk wel en je moet er dan wel
voor zorgen dat de formulieren ook worden ingevuld. Dan is er een duidelijk overzicht. En ik
bedoel: het gebeurt altijd, het is mensenwerk.
Kwam in deze vergadering ook naar voren hoe het kwam dat ze minder werden ingevuld?
Sommige medewerkers wisten niet dat ze het in moesten vullen of wisten niet waar het
formulier lag. Op een gegeven moment is er een teamverschuiving geweest en toen is de
indeling verandert. Dan liggen dingen niet meer op vaste plaatsen en dan weten ze het niet
meer. Door het in een vergadering te bespreken, komt dat wel weer. Het is wel belangrijk dat
het wordt ingevuld.
Volgens mij mogen wij vanaf binnenkort ook geen medicatie meer uitzetten, maar dat weet ik
niet helemaal zeker. Nu is het zo dat wij bij een aantal cliënten het vanuit de blister nog
uitzetten in bakjes of in zo’n weekdoos. Dat mag dadelijk niet meer. Dan ligt de gehele
verantwoording van het uitzetten bij de apotheek.
Oké. Ik heb verder ook geen vragen meer. Ik wil je bedanken voor dit interview.
Ja, ik vond het leuk om te doen.
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