Medicatiebeleid
Wanneer een deelnemer medicijnen gebruikt, dan wordt de verantwoordelijkheid
hieromtrent nauwkeurig vastgelegd in het zorgdossier van de deelnemer. De
verantwoordelijkheden en geboden zorg omtrent medicatie worden verdeelt in de
categorie 1 tot en met 5. Zie onderstaande tabel. Bij elke categorie bevat een
toewijzing van verantwoordelijkheid en een taakomschrijving met betrekking tot
medicijn gebruik.
Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Categorie 4

Categorie 5

Deelnemer of vertegenwoordiger van de deelnemer is volledig
verantwoordelijk voor aanvragen, beheer en gebruik geneesmiddelen.
Zorgboerderij heeft geen indicatie voor deze zorg. Indien gewenst
vervult de zorgboerderij een wekkerfunctie door op inname te
attenderen.
Zorgverlener van de zorgboerderij verstrekt de geneesmiddelen of zet
een gevulde weekdoos uit. Is dus verantwoordelijk voor het geven van
de juiste geneesmiddelen en tekent dit ook af na controle.
De deelnemer neemt de geneesmiddelen zelfstandig in, de
zorgverlener van de zorgboerderij is ervoor verantwoordelijk om de
juiste geneesmiddelen op de juiste tijd aan de juiste persoon te
geven, controleert dit en tekent af. Controle op inname is niet
noodzakelijk. We noemen dit aanreiken van het geneesmiddel
De deelnemer neemt de medicatie zelfstandig in. Zorgverlener van de
zorgboerderij reikt aan ,doet controle op inname. Als de deelnemer
medicatie heeft ingenomen dan tekent de zorgverlener van de
zorgboerderij dit af.
De deelnemer wordt volledig ondersteunt in het gebruik van
geneesmiddelen. De zorgverlener van de zorgboerderij is
verantwoordelijk voor beheer, controle en toediening op de juiste
wijze en tekent na toediening de lijst af.

Zorgboerderij stal de Schultenhof neemt verantwoordelijkheid voor zorg in categorie
1,3 en4. De zorgboerderij spreekt in een overeenkomst met de deelnemer af
Categorie van zorg er wordt geleverd. Op deze zorgboerderij wordt dus alleen een
wekkerfunctie vervuld en medicatie aangereikt.
Deelnemers nemen zelf hun medicatie in. (m.u.v. noodzakelijke medicatie toediening
bij een epileptische aanval).

Aanreiken van medicijnen is hoe dan ook een risicovolle handeling. Om fouten te
voorkomen is er wet- en regelgeving voor zorgaanbieders ontwikkelt. De
zorgboerderij reikt uitsluitend medicatie aan wanneer aan onderstaande regels is
voldaan.
1.
Van iedere deelnemer die medicatie gebruikt moet een actueel medicijn
overzicht op de zorgboerderij beschikbaar zijn. Dit moet verstrekt zijn door de
eigen apotheek van de deelnemer. Medicatie wordt alleen aangereikt indien
voorgeschreven door een arts. Ook vrij te verkrijgen medicatie of zelfzorg middelen
worden alleen aangereikt met een schriftelijke akkoord verklaring van een arts.
De medicatie wordt voor elk afzonderlijk tijdstip van aanreiken op de zorgboerderij in
de juiste hoeveelheid in een afgesloten baxterzakje of medicijnendoosje
aangeleverd. Hierop staat de naam van de deelnemer en tijdstip van aanreiken. De
begeleider bewaard het medicijn in een afgesloten kast.
2.
De deelnemer of vertegenwoordiger van de deelnemer is bij verandering van
medicatie zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van een actueel
medicijnoverzicht. Uiterlijk bij de eerstvolgende levering van
nieuwe medicijnen, ontvangt de zorgboerderij dan van de deelnemer/ wettelijk
vertegenwoordiger een nieuw aangepast medicijnoverzicht.
3.
van ieder medicijn aan te reiken geven medicijn is een origineel doosje met
medicijn(toedienings)etiket en bijsluiter/ medicijninfomatie aanwezig. Er worden
geen medicijnen op voorraad gehouden. Er is dus niet meer medicatie aanwezig
dan voor één dag.
4.
Dagelijkse medicatie wordt direct afgegeven tijdens het
ophalen en brengen van de deelnemer.
5.
Ook wanneer de deelnemer uitsluitend thuis medicatie krijgt of zelf volledig
verantwoordelijk is voor medicatie behoord de zorgboerderij daarvan
een overzicht van de apotheek in ons bezit te hebben. De reden hiervoor is de het
volgende: Mocht de deelnemer acute hulp van een arts nodig hebben dan moeten
wij ten allen tijde de juiste informatie kunnen verstrekken.

