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Beoordeling Eigen beheer van 
Medicatie (BEM) in verzorgingshuizen

Inleiding
Voor u ligt de handreiking 'Beoordeling Eigen beheer van Medicatie (BEM) in
verzorgingshuizen'. De methode is gebaseerd op de ervaringen die het Instituut
voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft opgedaan bij het begeleiden van
25 verzorgingshuizen in 2008, die een procedure voor het vaststellen van de
zelfstandigheid van cliënten bij eigen beheer van medicatie hebben
geïntroduceerd. 

De invoering van een procedure en werkwijze die het eigen beheer en gebruik
van medicatie vaststelt, is een complex veranderingsproces. Deze handreiking
beschrijft een aanpak voor de introductie en invoering van een dergelijke
procedure. Dit gebeurt met behulp van een stappenplan. Elke stap is apart
uitgewerkt. Daarbij leest u informatie over relevante aandachtspunten, valkuilen,
tips en voorbeelden uit de praktijk. Voor meer achtergrondinformatie wordt
verwezen naar de literatuur in de literatuurlijst van deze handreiking.
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Doel
Doel van deze handreiking is het
implementeren van een procedure voor
het vaststellen van eigen beheer en
gebruik van medicatie in verzorgings-
huizen.

Concreet betekent dit:
1. Het proces van medicatiegebruik is

beschreven: de algemene gang van
zaken is bekend en taken en
verantwoordelijkheden van alle
betrokkenen liggen vast.

2. Een methodiek wordt toegepast
waarmee objectief bepaald wordt of
een cliënt op verantwoorde wijze
zijn/haar medicijnen zelfstandig kan
beheren en gebruiken.

3. Bij alle cliënten die hulp nodig
hebben, is duidelijk welke hulp
noodzakelijk is en hoe die wordt
geleverd.

Doelgroep
Kwaliteitsfunctionarissen, managers en
andere medewerkers van verzorgings-
huizen.

Toelichting
In het rapport 'Farmaceutische zorg in
verzorgingshuizen moet beter' (2002)
schetst de Inspectie voor de gezond-
heidszorg (IGZ) een beeld van de
knelpunten rondom de farmaceutische
zorg in verzorgingshuizen. IGZ stelt
hierin dat elk verzorgingshuis een
procedure moet hebben die de
problematiek rondom het eigen beheer
van medicatie op adequate wijze
regelt. ActiZ - de koepelorganisatie van
verzorgingshuizen - ondersteunt dit
standpunt en benadrukt dat het de
verantwoordelijkheid van de
medewerkers is om - bij twijfel over de
zelfstandigheid - dit bespreekbaar te
maken met de cliënt (Farmaceutische
zorg in het verzorgingshuis, 2004).
Voor verzorgenden is dit niet altijd een
eenvoudige taak, zoals ook blijkt uit
vragen uit het veld aan het IVM over
de beschikbaarheid van een hulpmiddel
hiervoor. 

Het IGZ rapport 'Farmaceutische zorg
in verzorgingshuizen moet beter'
(2002) stelt:
'Het aantal bewoners - dat gemiddeld
niet in staat is om zelfstandig zijn of
haar geneesmiddelen te beheren en te
gebruiken - is 85%. Praktisch ieder
verzorgingshuis heeft te maken met
de taak en verantwoordelijkheid om
de bewoners - die hun genees-
middelen niet zelfstandig kunnen
beheren - van geneesmiddelen te
voorzien. In de meeste verzorgings-
huizen ontbreekt een geëxpliciteerd
classificatiesysteem om de zelf-
standigheid van bewoners te bepalen.
Het is essentieel dat bekend is welke
procedure gevolgd moet worden om
vast te stellen of een bewoner
bijvoorbeeld nog zelf zijn medicatie
kan beheren en dat ook een valide
procedure wordt gevolgd.'

Het IVM kan in de periode 2009-
2011 met financiële middelen van het
ministerie van VWS een groot deel
van de Nederlandse verzorgings-
huizen kosteloos begeleiden bij de
implementatie van de procedure
rondom eigen beheer medicatie.
Heeft u belangstelling hiervoor, meldt
u dan aan via het inschrijfformulier op
www.medicijngebruik.nl (zie Thema
Medicatieveiligheid).

Ook de Kwaliteitswet Zorginstellingen
verplicht verzorgingshuizen tot het
bieden van verantwoorde en
doelmatige zorg. Deze zorg moet
geboden worden aan cliënten waarbij
met het ouder worden het zelfstandig
beheer en gebruik van medicatie
moeilijker wordt. Hiervan kan ook
sprake zijn zonder zichtbare tekenen
van bijvoorbeeld dementie (Yamada et
al, 2001). Deze wettelijke verplichting
staat soms op gespannen voet met het
terechte streven van verzorgingshuizen
naar een zo lang mogelijk behoud van
de autonomie van hun cliënten. Een
procedure rondom eigen beheer van
medicatie kan zorgen voor:
! zorg afgestemd op de zorgbehoefte

en individuele mogelijkheden van
cliënten

! soepeler verloop van de
farmaceutische zorg

! minder medicatiefouten als gevolg
van onduidelijkheden over de te
bieden zorg

! beperken van discussies met
cliënten/vertegenwoordigers over
de vraag of een cliënt wel of niet
meer zelfstandig de medicatie kan
beheren



Handreiking Beoordeling Eigen beheer van Medicatie in verzorgingshuizen6
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Randvoorwaarden 

Voorafgaand aan de implementatie van een procedure eigen beheer van
medicatie is het van belang dat aan een aantal belangrijke randvoorwaarden
voldaan is. Dit voorkomt dat de implementatie vroegtijdig vastloopt of dat na
implementatie de procedure niet geborgd kan worden in de dagelijkse praktijk.

De belangrijkste randvoorwaarden zijn: 
1. bestuurlijk draagvlak
2. voldoende financiële ruimte
3. geschikte beoordelingsmethode
4. gemotiveerde medewerkers 
5. competente projectleider

1. Bestuurlijk draagvlak

IGZ eist dat verzorgingshuizen bij alle cliënten in kaart brengen in welke mate zij
zelfstandig hun medicatie kunnen beheren en gebruiken. Dat betekent dat een
dergelijke procedure uiteindelijk bij alle afdelingen binnen uw organisatie
geïmplementeerd moet worden. 

Besteed daarom aandacht aan het volgende:
! Zorg dat de implementatie wordt gedragen door Raad van Bestuur/directie.

Zet de introductie van de procedure eigen beheer op de agenda van de Raad
van Bestuur/directie. 

! Bekijk vooraf welke andere veranderingsprojecten al gaande zijn. Op welke
wijze valt de implementatie van een procedure eigen beheer het beste in te
passen? Op welke wijze zou het een negatief effect op andere projecten
kunnen hebben? Wat is een realistische planning voor de invoering?

! Zorg dat de introductie ook door de betrokken apotheker(s) gedragen worden.
Bespreek vooraf met de apotheker(s) welke rol van hen verwacht wordt. Het
kan zijn dat de apotheker(s) wijzigingen in hun automatiseringsysteem moeten
doorvoeren. Bekijk daarom vooraf met de apotheker(s) hoeveel tijd zij hiervoor
nodig hebben.

! Betrek de kwaliteitsfunctionaris bij de ontwikkeling van de procedure. De
kwaliteitsfunctionaris kent het kwaliteitssysteem en kan zorgen dat nieuwe
procedures goed wordt ingepast. Bovendien kan de kwaliteitsfunctionaris
zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau een faciliterende rol spelen.

Ongetwijfeld leidt een
veranderingsproces tot weerstanden.
Onvoldoende aandacht hiervoor
bemoeilijkt de implementatie. Een
gedoseerde introductie kan
weerstanden het hoofd bieden.

Valkuil
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Randvoorwaarden 

2. Voldoende financiële ruimte

Uitvoering van een implementatietraject kost geld en tijd. Het betreft met name
kosten op de korte termijn. Als alle cliënten een keer zijn beoordeeld en de
procedure geïmplementeerd is, is het beoordelen van het eigen beheer onderdeel
van de standaardzorg geworden. Dit betekent een extra taak voor de verzorging,
waardoor taakverzwaring kan optreden. U dient in dat geval te beoordelen welke
consequenties dit heeft voor de formatieplaatsen. Ook financiering van deze
kosten dient u vooraf te bekijken.

Kosten waarmee u rekening moet houden op de korte termijn:
! kosten inzet (extra) verzorgenden die cliënten gaan beoordelen 
! kosten inventarisatie en evaluatie(s)
! kosten projectleiding/farmaceutisch coördinator
! kosten bijscholing 
! administratieve kosten
Kosten waarmee u rekening moet houden op de lange termijn:
! uren farmaceutisch coördinator
! kosten verbonden aan een uitbreiding van de formatie aan verzorgend

personeel

Door vooraf voldoende financiële ruimte voor extra personele inzet te reserveren
kunnen deze extra kosten gedekt worden. Het is dus van belang bij de planning
van het project rekening te houden met het moment waarop de begroting wordt
vastgesteld. Eventueel kunt u met het regionale zorgkantoor de invoering van de
procedure eigen beheer bespreken. Mogelijk hebben zij ruimte voor een
innovatieprojectsubsidie, die tijdelijk extra financiële armslag kan geven. 

3. Geschikte beoordelingsmethode

Een bruikbare beoordelingsmethode is een essentiële voorwaarde. Een dergelijke
methode moet valide zijn en leiden tot een geëxpliciteerde classificatie. U kunt
gebruik maken van het IVM instrument 'Beoordeling eigen beheer van medicatie'
(BEM). Dit instrument is reeds in 25 verzorgingshuizen uitgetest en
geïmplementeerd. 

Uiteraard kunt u ook zelf een beoordelingsmethode ontwikkelen. Realiseer u
hierbij dat de ontwikkeling van een bruikbare beoordelingsmethode veel geld en
tijd kost.

! geen rekening houden met inci-
dentele extra kosten bij uitbrei-
ding naar meerdere afdelingen

! geen rekening houden met extra
kosten als gevolg van de inzet van
extra personeel om 'gaten' in de
bezetting tijdens (interne)
bijscholing te vullen

! het onderschatten van de tijd 
(= geld) die nodig is om
informatie te verzamelen/
analyseren voor de evaluatie

Valkuilen
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Randvoorwaarden 

4. Gemotiveerde medewerkers 

Implementatie van de procedure betekent een nieuwe taak voor de verzorgenden
in het farmaceutisch zorgproces. Daarvoor is voldoende draagvlak bij
verzorgenden zeer belangrijk (zie ook stap 2B). U kunt meer draagvlak creëren
door:
! te starten met een beperkt aantal geïnteresseerde verzorgenden
! het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst met nadere uitleg 

5. Competente projectleider

De organisatie van een omvangrijk veranderproces vraagt om eenduidige
aansturing. Hiervoor is een gekwalificeerde projectleider nodig, die belast is met
de coördinatie van de implementatie van de nieuwe werkwijze. De voorkeur gaat
uit naar een projectleider die voldoende affiniteit met de werkvloer heeft. Hij/zij is
daardoor goed op de hoogte van de huidige werkwijze en de effecten en
knelpunten bij verandering van het farmaceutisch zorgproces. 

Bekijk goed binnen uw organisatie wie het meest geschikt is voor deze taak. Houd
daarbij rekening met het volgende:
! persoonlijke capaciteiten om sturing te geven aan een dergelijk implementatie-

traject
! persoonlijke interesse van medewerkers
! de medewerker moet direct contact met cliënten hebben of dichtbij de directe

zorg staan

De projectleider kan vanuit het implementatietraject doorgroeien tot
farmaceutisch coördinator. Het IVM hecht veel waarde aan het instellen van een
farmaceutisch coördinator, een persoon die binnen de organisatie zowel het
interne als externe aanspreekpunt is voor problemen rondom farmacotherapie.
Een dergelijke taak kan ook op zich genomen worden door een medewerker die
deze taak op zich neemt als bijzonder aandachtsgebied. Met het aanstellen van
een farmaceutisch coördinator voldoet uw organisatie tevens aan een van de
voorwaarden van ActiZ voor goede farmaceutische zorg in het verzorgingshuis
(Farmaceutische zorg in het verzorgingshuis, 2004). 

Mogelijke taken van de farmaceutisch coördinator:
! aanspreekpunt voor andere medewerkers met farmaceutische vragen
! communicatieschakel tussen verzorgenden en huisarts/apotheker
! bewaken uniforme afspraken rond eigen beheer van medicatie

! Keuze van een projectleider met
een kleine aanstelling. 
Voor de uitvoering van de taken is
een bepaalde mate van
continuïteit nodig. Daarom gaat
de voorkeur uit naar een
medewerker met een (relatief)
grotere aanstelling.

! Onvoldoende beschikbare uren
voor projectleider.

Valkuilen
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Stap 1 Inventarisatie 

Om het implementeren van een procedure voor eigen beheer succesvol te laten
verlopen is het van belang dat u goed inzicht heeft in de actuele situatie en
knelpunten binnen uw organisatie. Hierdoor kan uw uiteindelijke actieplan goed
aansluiten op de lokale behoeften en zorgen dat bestaande knelpunten
daadkrachtig opgelost kunnen worden. 

De wijze van inventariseren zal afhangen van uw organisatie. Als de organisatie
meerdere locaties heeft, is het verstandig de gegevens op decentraal niveau te
verzamelen. Met name na fusies blijkt vaak dat - ondanks nieuwe organisatie-
brede afspraken en procedures - volgens oude procedures in de diverse locaties
wordt gewerkt. Ook de interpretatie van en omgang met procedures kan tussen
locaties sterk verschillen.

Inventariseer de volgende gegevens:
A. Betrokkenen
B. Bestaande procedures
C. Verschillen tussen afdelingen/locaties
D. Cliëntgerelateerde kenmerken

Intern Extern

tabel 1 Overzicht van interne en externe betrokkenen

! managementmedewerkers
! kwaliteitsfunctionarissen
! leidinggevenden afdelingen
! intake medewerkers (voor opname in verzorgingshuis)
! verpleegkundigen
! verzorgenden
! helpenden
! activiteitenbegeleiders
! farmaceutisch coördinator
! anders, nl. ...

! huisarts(en)
! verpleeghuisarts(en)
! apotheker(s)
! anders, nl. ...
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Stap 1 Inventarisatie 

A. Betrokkene

Breng in kaart welke medewerkers direct en indirect betrokken zijn bij het beheer
en gebruik van medicatie in uw verzorgingshuis. In veel organisaties blijken
meerdere functionarissen hierbij betrokken te zijn, vaak meer dan dat men denkt.
In tabel 1 vindt u een overzicht van mogelijke betrokkenen, zowel intern en
extern.

B. Bestaande procedures

Voor het in kaart brengen van de huidige procedures rondom medicatiebeheer
probeert u antwoord te krijgen op de volgende vragen:
! Wat is de huidige werkwijze? 
! Welke protocollen zijn er? Zijn ze actueel? Wat wijkt af?
! Welke gerelateerde protocollen zijn er? Denk bijvoorbeeld aan logistiek van

farmaceutische zorgproces en opnameprotocol. 
! Is de werkwijze op alle afdelingen/locaties gelijk?
! Welke problemen kent de huidige werkwijze?
! Hoe schat men mogelijkheden voor eigen beheer van medicatie door de

cliënten in? 
! Welke afspraken zijn er met voorschrijvers en apothekers?

C. Verschillen tussen afdelingen/locaties

Afdelingen/locaties binnen een organisatie kunnen soms sterk verschillen. Deze
verschillen hebben vaak een invloed op het implementatieproces. Breng deze
verschillen in kaart en houd rekening hiermee bij de voorbereiding en
implementatie van de nieuwe procedure.

D. Cliëntgerelateerde kenmerken

Het is van belang inzicht te hebben in de volgende aspecten:
! aantal cliënten per afdeling/locatie 
! turn-over van cliënten per afdeling/locatie 
! aantal cliënten met specifieke kenmerken, zoals psychogeriatrische

problematiek
! deskundigheid van medewerkers op gebied van specifieke cliëntkenmerken

Onvoldoende informatie over
personen die een rol spelen in het
medicatieproces, kan leiden tot het
niet betrekken van personen waarbij
de nieuwe werkwijze leidt tot
relevante veranderingen.

Valkuil
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Stap 2 Voorbereiding

In deze stap komt u tot een actieplan aan de hand van de inventarisatie in stap 1.
Het management/directie moet het actieplan goedkeuren voordat u aan de
uitvoering van het actieplan begint.

Relevante aandachtspunten bij het actieplan zijn:
A. Vaststellen procedure
B. Keuze afdeling/locatie en draagvlak
C. Communicatie
D. Deskundigheidsbevordering
E. Planning
F. Nulmeting 
G. Voorbereiding evaluatie

A. Vaststellen procedure

Als u een (nieuwe) werkwijze voor de beoordeling van het eigen beheer medicatie
wilt invoeren in uw organisatie, dan dient u daarvan een procedure op te stellen.
Het is belangrijk daarbij rekening te houden met de specifieke behoeftes van de
cliënten in uw verzorgingshuis. De vorm van de procedure zal afhangen van het
door u gekozen instrument (zie onder randvoorwaarden) en uw kwaliteits-
managementsysteem. Betrek hierbij de kwaliteitsfunctionaris, zodat de procedure
het juiste format krijgt en inpasbaar is in het bestaande kwaliteitsmanagement-
systeem. 

Maak de procedure goed toegankelijk voor uw medewerkers. In ieder geval moet
de procedure de volgende elementen bevatten:
! doelstelling
! doelgroep
! verantwoordelijkheden
! definities
! inhoud en werkwijze
! formulieren
! toetsing
! eventueel referenties

Bijzondere aandacht bij het opstellen van de procedure verdient het vaststellen
wie verantwoordelijk worden voor de beoordeling van uw cliënten. Deze keuze is
sterk afhankelijk van de functieprofielen in uw organisatie. Wij adviseren u per
afdeling een beperkt aantal verzorgenden met deze taak te belasten. Onze
ervaring is dat met name een eerstverantwoordelijk verzorgende (EVV'er) of een
functionele equivalent hiervan geschikt zijn. 
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Stap 2 Voorbereiding

B. Keuze afdeling/locatie en draagvlak

Het is belangrijk om op beperkte schaal te starten met het invoeren van de
procedure en werkwijze eigen beheer medicatie. Begin daarom op een of
meerdere afdelingen/locaties. Doe ervaring op en rol de procedure vervolgens
verder uit in uw organisatie. Starten op een beperkt aantal afdelingen/locaties
levert vaak informatie op die de implementatie bij andere afdelingen/locaties
vergemakkelijkt. 

Geschikte keuzefactoren zijn:
! belang vanuit bestuur/staf om de medicatieveiligheid op bepaalde afdelingen

te verbeteren, bijvoorbeeld in verband met veel medicatiefouten
! afdeling/locatie met een grote succeskans
! aanwezigheid van een persoon die de kar kan trekken en zich ten volle achter

het project schaart

Na de keuze voor een of meerdere startafdelingen/locaties is het belangrijk om
voldoende draagvlak te creëren bij de medewerkers. Als voorbereiding kunt u
informele gesprekken voeren. Dergelijke gesprekken leveren u onder andere
informatie over het algehele draagvlak binnen de afdeling/locatie, het verloop van
eerdere projecten tot kwaliteitsverbetering, de deskundigheid bij de betreffende
medewerkers en informatie over nog niet geïdentificeerde knelpunten en
weerstanden. 

Maak de gesprekken niet te formeel. Voer ze 'in de wandelgangen'. De informatie
die het u oplevert, gebruikt u zodra u in gesprek gaat met de afdeling/locatie over
de daadwerkelijke start. Ga vervolgens in gesprek met de leidinggevende van de
afdeling/locatie. Besteed in ieder geval aandacht aan de volgende vragen/
onderwerpen:
! Is er voldoende draagvlak binnen de afdeling/locatie? Zijn er nog acties nodig

om het draagvlak te vergroten?
! Beoordeel of is voldaan aan de benodigde randvoorwaarden. Zo niet, maak

afspraken om deze te realiseren voor verdere implementatie.
! Zijn ontwikkelingen te voorzien die een vlotte implementatie kunnen

belemmeren? Maak - indien nodig - afspraken om de belemmeringen weg te
nemen.

! Bespreek of aanpassingen in de werkroosters nodig zijn.

! Weerstanden die vooraf niet goed
zijn ingeschat. Ga na welke het
zijn en waarop ze berusten.

! Vaak zijn bepaalde afdelingen/
locaties sterk gemotiveerd voor
verbeteringen, zogenaamde
'innovators' en 'early adaptors'.
Door deze motivatie starten veel
projecten bij deze afdelingen/
locaties. Een overdaad aan
projecten kan remmend werken op
alle projecten.

! U kunt afdelingen waar het proces
problematisch verloopt, aanwijzen
voor het in gang zetten van de
verandering. Beoordeel vooraf de
succeskans. Is die klein -
bijvoorbeeld omdat het probleem
het gevolg is van een groter,
overstijgend probleem - dan kan
het zinvoller zijn te starten bij een
afdeling waar het al redelijk goed
gaat. De uiteindelijke succes-
ervaring werkt stimulerend voor
andere afdelingen waar het
realiseren van de verandering
moeilijker zal zijn.

Valkuilen
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Stap 2 Voorbereiding

C. Communicatie

Een goede communicatie met zowel interne als externe betrokkenen is
onontbeerlijk. Externe betrokkenen zijn met name apothekers en huisartsen.
Interne betrokkenen zijn de cliëntenraad en cliënten, mantelzorgers en (wettelijke)
vertegenwoordigers. 

Apothekers
Bespreek vooraf met de apothekers dat u de procedure gaat invoeren.
Aandachtspunten hierbij zijn:
! De rol van de apotheker bij de communicatie over het eigen beheer medicatie.

Denk daarbij aan het afdrukken van afspraken/codering op deellijsten, het
maken van overzichtslijsten over wel/niet zelfstandigheid e.d. Probeer
uniforme afspraken te maken als u met meerdere apothekers samenwerkt.

! Piek van medicatieomzettingen door invoering van procedure. Zelfstandigheid
van cliënten kan men bijvoorbeeld behouden/krijgen door een andere vorm
van een middel.

! Bestellingen van hulpmiddelen voor geneesmiddelgebruik. Ook hulpmiddelen
kunnen bijdragen aan het behoud of vergroten van de zelfstandigheid.
Bespreek vooraf met de apotheker welke hulpmiddelen zij kunnen leveren.

! Introductie projectleider/beoogd farmaceutisch coördinator als aanspreekpunt.

Huisartsen
Ondanks dat de huisartsen niet direct betrokken zijn bij dit deel van het
zorgproces, zullen zij wel te maken krijgen met de effecten van veranderingen,
zoals verzoeken voor omzetting naar andere toedieningsvormen en vragen van
cliënten en/of familieleden. Huisartsen zullen in zo'n geval gevraagd worden een
wijzigingsrecept te schrijven. Daarnaast kan de huisarts mogelijk een rol als
'breekijzer' krijgen bij een persisterend meningsverschil tussen een cliënt en uw
instelling over de wijze waarop de farmaceutische hulp wel of niet wordt geleverd.
Bijvoorbeeld als de cliënt het niet eens is dat de zorg geheel of gedeeltelijk wordt
overgenomen.

Informeren cliëntenraad
U dient de cliëntenraad te informeren en betrekken bij elke wezenlijke
verandering in het (farmaceutisch) zorgproces. Mogelijk kan de cliëntenraad ook
bijdragen aan een soepele introductie van de nieuwe procedure.

! Informeer de cliëntenraad over de voorgenomen verandering. Besteed
aandacht aan de motivatie voor verandering: verbetering van dit onderdeel van
het zorgproces kan bijdragen aan verbetering van behandeling/verzorging van
de cliënten, vergroting van de autonomie van de cliënt en vermindering van
risico's van verkeerd of inadequaat medicatiegebruik door onvoldoende hulp.

! Vraag de cliëntenraad informatie over eventuele ervaringen met problemen bij
zelfstandig beheer en gebruik van medicatie.

! Bespreek op welke wijze de cliëntenraad kan bijdragen aan een goede
introductie van de procedure.
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Stap 2 Voorbereiding

Cliënten, mantelzorgers en (wettelijke) vertegenwoordigers
Veranderen van de procedure voor eigen beheer medicatie grijpt rechtstreeks in
op de zorg voor cliënten. Voorkom weerstanden bij uw cliënten door ze tijdig te
informeren en ruimte te bieden voor het stellen van vragen. Houd er rekening
mee dat het voor oudere mensen vaak lastiger is om mee te gaan in een
veranderingsproces. Voorkom dat uw cliënten zich overvallen voelen.

! Informeer cliënten, mantelzorgers en (wettelijk) vertegenwoordigers ook
persoonlijk. Stel een informatiebrief op. Instrueer verzorgenden om voldoende
uitleg te geven bij vragen.

! Overweeg de organisatie van een gezamenlijke informatiebijeenkomst.
! Overweeg een vragenspreekuur bij de projectleider/farmaceutisch coördinator.

D. Deskundigheidsbevordering

De verzorgenden zullen met een nieuwe werkwijze de mogelijkheden tot eigen
beheer en gebruik van medicatie bij cliënten in kaart brengen. Hiervoor moeten ze
over voldoende kennis en vaardigheden beschikken ten aanzien van:
! nieuwe procedure
! gekozen methode voor beoordeling eigen beheer medicatie 
! achtergronden van nieuwe procedure zodat zij op adequate wijze uitleg

kunnen geven aan cliënten, mantelzorgers en (wettelijk) vertegenwoordigers
! cliënten die zij beoordelen

Voldoende kennis draagt niet alleen bij aan een vlotte acceptatie door alle
betrokkenen, maar waarborgt ook een goede kwaliteit van de beoordelingen
eigen beheer medicatie. In de meeste organisaties zal in meer of mindere mate
nascholing gegeven moeten worden. Hoeveel en in welke vorm hangt sterk af
van de procedure en de gekozen beoordelingsmethode. Indien gekozen wordt
voor het IVM hulpmiddel BEM kan men zich inschrijven voor de bijbehorende
training (zie www.medicijngebruik.nl onder Medicatieveiligheid en Beoordeling
Eigen beheer van Medicatie).

Maak gebruik van het 'train-de-
trainer' principe. Geef scholing aan
enkele verzorgenden die als eerste
aan de slag gaan met de nieuwe
werkwijze. Laat deze verzorgenden
hun kennis en ervaring delen met de
verzorgenden van afdelingen die in
een latere fase van de implementatie
betrokken raken. Zo kan relatief
gemakkelijk en goedkoop de kennis
in de organisatie worden verspreid.
Hiermee kunnen bovendien positieve
ervaringen gedeeld worden, wat kan
bijdragen aan het vergroten van het
draagvlak.

TIP
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Stap 2 Voorbereiding

E. Planning

Maak een realistische planning. Houd hierbij rekening met:
! tijd nodig voor betrekken alle partijen 
! volgorde waarin procedure op de diverse afdelingen/locaties wordt ingevoerd
! tijdstippen van tussentijdse evaluatie (zie ook stap 2G)
! duur van periode voor doorvoeren van de procedure in hele organisatie (houd

rekening met benodigde extra inspanning bij invoering met andere
betrokkenen) 

! inschatting benodigde tijd per cliënt (uit ervaringen van het IVM blijkt dat het
gebruik van het IVM hulpmiddel BEM gemiddeld 20 minuten per cliënt kost;
dit is de tijd nodig voor verzamelen van informatie, invullen van het
hulpmiddel, gesprek met de patiënt, administratieve taken en communicatie
met huisarts en apotheker)

F. Nulmeting

Voordat u start met de implementatie is het belangrijk de uitgangspositie
(nulmeting) vast te stellen. De resultaten van deze nulmeting gebruikt u bij het
beoordelen van de resultaten van de (tussentijdse) evaluaties. Stem daarom de
nulmeting en de evaluaties op elkaar af. 

De implementatie van een procedure rond eigen beheer van medicatie is een
kwaliteitsverbetering die niet direct in getallen is uit te drukken. 'Harde'
eindtermen die het effect van de invoering van de procedure zichtbaar maken zijn
moeilijk te definiëren en nog lastiger te onderzoeken. Anderzijds zijn er afgeleide
effecten die relatief makkelijk in kaart te brengen zijn en bruikbaar zijn voor de
evaluatie.

Te snel organisatiebreed invoeren van
de procedure leidt tot een te grote
werkdruk bij betrokkenen en maakt
bijstelling op basis van opgedane
ervaringen moeizaam. De kans op
succes wordt daardoor verkleind.
Geef uw organisatie en uw
medewerkers de tijd!

Valkuil

! Vraag vergaderschema's op van de
Raad van Bestuur/directie,
cliëntenraad en overleggen tussen
huisartsen/apothekers. Stem uw
besluitvormingsproces hierop af.

! Start niet met de implementatie
voordat alle betrokken
geïnformeerd zijn.

! Denk aan andere verbeterprojecten
die op afdelingen kunnen lopen.
Voorkom zoveel mogelijk dat een
afdeling met meerdere
verbetertrajecten tegelijk wordt
geconfronteerd.

! Voorkom dat de start van de
invoering op een afdeling
samenvalt met een
vakantieperiode.

TIPS

Uit ervaringen van het IVM bij het
begeleiden van zorginstellingen met
de invoer van de BEM in 2008 blijkt
dat sommige cliënten ook minder
hulp behoeven dan ze ontvangen.
Aanpassen van het beleid bij deze
patiënten leidt tot:
! minder tijd nodig voor hulp bij de

medicatie
! meer autonomie van cliënten 
! verminderde cultuur waarin

'automatisch wordt overgenomen'
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Stap 2 Voorbereiding

! Breng in kaart hoeveel cliënten nog volledig zelfstandig hun medicatie beheren
en gebruiken, hoeveel cliënten gedeeltelijk hulp krijgen en van hoeveel cliënten
de zorg geheel is overgenomen.

! Meet het aantal gebruikte hulpmiddelen bij geneesmiddelen.
! Maak een overzicht van MIC-meldingen die te maken hebben met het beheer

en gebruik van medicatie. Denk bijvoorbeeld aan tekort aan medicatie als
gevolg van verkeerd gebruik, vergeten te bestellen en verstrekking zonder
benodigd toezicht.

! Inventariseer het aantal contacten van verzorgenden met de apotheek over
problemen in het (zelfstandig) gebruik en beheer van medicatie.

G. Voorbereiding evaluatie

Bij de evaluatie van een nieuwe procedure/werkwijze is het zinvol om aan het
eind van het traject zowel een procesevaluatie als een effectevaluatie uit te
voeren. Voor het verkrijgen van inzicht in het verloop tijdens het traject kunnen
tevens tussentijdse evaluaties uitgevoerd worden. 

Relevant voor een procesevaluatie is bijvoorbeeld:
! aantal beoordeelde cliënten 
! tijd per cliënt 
! mate van tevredenheid cliënten
! mate van tevredenheid medewerkers
! mate van tevredenheid externe betrokkenen
! ervaren knelpunten 
! mogelijke verbeterpunten

Relevant voor een effectevaluatie is bijvoorbeeld:
! mate van geboden zorg: aantal patiënten met volledige zelfstandigheid, aantal

patiënten met gedeeltelijke hulp, aantal patiënten met volledige overname zorg
! mate van gebruik hulpmiddelen
! aantal wijzigingen in toedieningsvorm van geneesmiddelen
! aantal MIC-meldingen over medicatiefouten

Indien u geen nulmeting uitvoert,
kunt u niet de effecten meten van de
implementatie van de nieuwe
procedure/werkwijze.

Valkuil

! Maak een formulier waarop
verzorgenden de gewenste
informatie kunnen vastleggen.
Denk bijvoorbeeld aan welke
bewoners zijn beoordeeld, welke
verandering in de zorg is
opgetreden en hoeveel tijd per
bewoner is besteed.

! Voor onderzoek naar tevredenheid
van cliënten kunt u gebruik maken
van de 'IVM Cliëntenvragenlijst
over medicatieveiligheid'. Deze
vragenlijst geeft inzicht in de wijze
waarop cliënten de kwaliteit van
zorg rondom het medicatieproces
ervaren, vanaf het moment van
voorschrijven van de medicijnen
tot en met het uiteindelijke
gebruik/toediening en het
monitoren van de (bij)werking. 

TIPS
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Stap 3 Implementatie

Tijdens deze stap wordt – nadat de cliënten persoonlijk zijn geïnformeerd en de
medewerkers zijn bijgeschoold – gestart met het werken volgens de nieuwe
procedure. Een van de belangrijkste onderdelen daarvan is het door verzorgenden
beoordelen van cliënten op hun zelfstandigheid/zorgbehoefte bij het gebruik van
medicatie. Daarnaast worden gegevens die van belang zijn voor de (tussentijdse)
evaluatie vastgelegd.

! Plan een startbijeenkomst waarbij
alle betrokkenen worden
geïnformeerd over de start en
planning van de uit te voeren
activiteiten.

! Spreek data af voor de
(tussentijdse) evaluatie(s). Het is
aan te raden een eerste
tussentijdse evaluatie binnen
enkele (twee tot vier) weken na de
start te plannen.

! Bewaak de registratie van de
gegevens nodig voor de
evaluaties.

! Zorg dat bij iedereen bekend is
wie de projectleider is, zodat men
hem of haar weet te vinden bij
problemen en vragen.

TIPS
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Stap 4 Evaluatie, verspreiding en borging

Evaluatie

Om inzicht te krijgen in het verloop van invoering van de nieuwe procedure en de
praktische uitvoering van de beoordelingen is het zinvol het proces te evalueren.
Het is raadzaam om zowel een of meerdere tussentijdse evaluaties als een
eindevaluatie uit te voeren.

Tussentijdse evaluatie
Bepaal voordat u met de implementatie begint welke zaken u tussentijds wilt
beoordelen. Zie stap 2G voor de mogelijkheden. Let op dat u tijdig start met het
verzamelen van de benodigde informatie. Eventueel doet u meerdere kleinere
tussentijdse evaluaties waarbij u per evaluatie een aspect van het proces
beoordeelt. De hieruit verkregen informatie kunt gebruiken voor:
! tussentijdse aanpassingen van het proces of protocollen naar aanleiding van

knelpunten en problemen
! versterken draagvlak bij alle betrokkenen

Eindevaluatie
Het IVM raadt u aan om bij de eindevaluatie zowel een proces- als een
effectevaluatie uit te voeren. De eindevaluatie kan u informatie geven over wat
het traject heeft opgeleverd. Zijn de voorgestelde verbeteringen gerealiseerd? Wat
is verbeterd? Zijn er zaken verslechterd? Wat zijn de ervaringen van medewerkers,
cliënten, mantelzorgers en (wettelijke) vertegenwoordigers? Zijn de externe
professionals - zoals huisarts(en) en apotheker(s) - tevreden? Wat zijn
verbeterpunten?

Bepaal voor de start van het traject welke aspecten u wilt evalueren. Zie stap 2G
voor de mogelijkheden. Let op dat u tijdig start met het verzamelen van de
benodigde informatie.

De resultaten van de eindevaluatie kunnen gebruikt worden voor onder andere:
! gewenste aanpassing van procedure, werkwijzen en protocollen
! motivering van andere afdelingen/locaties voor het invoeren van de procedure
! borging van de procedure en de beoordelingsmethode

Informeer alle betrokkenen over de uitkomsten van de verschillende evaluaties.
Vergeet daarbij niet de externe betrokkenen zoals apotheker(s) en huisarts(en).

Verspreiding en borging

Na het invoeren van een succesvolle verandering in een deel van de organisatie is
het de bedoeling dat deze blijvend is en dat deze in de gehele organisatie wordt
verspreid. Het doel van procedure rondom het beoordelen van eigen beheer
medicatie is immers de veiligheid van het medicatiebeheer in de gehele
organisatie blijvend te verbeteren.
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Stap 4 Evaluatie, verspreiding en borging

Borging
Procedures zijn geborgd als deze consequent worden nageleefd en de schriftelijke
procedures algemeen bekend zijn. Bovendien moet er sprake zijn van cyclische
evaluatie en zo nodig bijstelling. Door gegevens uit de evaluatie direct te
bespreken ontstaat er vanaf het begin het benodigde cyclische proces. Maak
binnen het management afspraken over hoe de procedure in de toekomst
geborgd blijft.

Verspreiding
De procedure dient in de gehele organisatie ingevoerd te worden. Na een
succesvolle implementatie op een of meerdere afdelingen/locaties moet u de
procedure verder uitrollen naar andere afdelingen/locaties. De informatie die de
evaluatie oplevert, is daarbij van groot belang. Met de opgedane ervaringen kunt
u een - eventueel geleidelijke - uitrol door de gehele organisatie in gang te zetten. 
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Bijlage 1
Voorbeeldprocedure eigen
beheer van medicatie

Doelstelling
Deze procedure regelt de handelingen voor het vaststellen van de zorg die een
cliënt nodig heeft bij het beheer en gebruik van medicatie.

Resultaat
De cliënt krijgt zorg op maat bij het gebruik van de medicatie en alle betrokkenen
zijn op de hoogte van de mate waarin een cliënt zelfstandig is bij het medicatie-
gebruik (inclusief: huisarts en apotheker).

Doelgroep
Alle cliënten in het verzorgingshuis.

Verantwoordelijkheden
! intakers zijn verantwoordelijk voor het informeren van nieuwe cliënten over de

procedure
! EVV’ers zijn verantwoordelijk voor het beoordelen van cliënten
! de farmaceutisch coördinator is verantwoordelijk voor de communicatie naar

huisartsen en apothekers

Definities
! medicatie: alle geneesmiddelen die een cliënt gebruikt, inclusief

geneesmiddelen waarvoor geen recept nodig is 
! eigen beheer: de cliënt regelt zelf de bestellingen en aflevering van medicatie

met de apotheek
! gebruik: het gebruik en de toediening van medicatie

Formulieren
IVM hulpmiddel Beoordeling Eigen beheer van Medicatie (BEM) met
bijbehorende formulieren
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Stap 1
EVV’er informeert cliënt/vertegenwoordiger dat het eigen beheer beoordeeld wordt. 

Daarbij wordt uitgelegd hoe dit gebeurt.

Stap 2
EVV’er beoordeelt de cliënt volgens de afgesproken methode.

Stap 3
EVV’er legt classificatie en afspraken vast in zorgplan en geeft deze door aan 

farmaceutisch coördinator.

Stap 4
Farmaceutisch coördinator informeert huisarts en apotheker.

Stap 5
Apotheker zorgt dat (nieuwe) classificatie wordt afgedrukt op deellijst.

Werkwijze

Aandachtspunten
! Elke nieuwe cliënt wordt binnen 6 weken na opname beoordeeld.
! Jaarlijks wordt elke bewoner opnieuw beoordeeld, bij voorkeur is dit gekoppeld

aan een zorgplanbespreking.
! Na een ziekenhuisopname wordt een cliënt standaard beoordeeld.
! Bij nieuwe medicatie wordt bekeken of deze medicatie eisen stelt die van

invloed zijn op de benodigde zorg.

BIJLAGE 1 VOORBEELDPROCEDURE EIGEN BEHEER VAN MEDICATIE
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