Voorwaarden voor Veilig Voorschrijven

Bijna iedereen gebruikt wel eens medicijnen. Vaak gaat dit goed, maar niet altijd.
Waarom toetste de Inspectie voor de Gezondheidszorg
(inspectie)?
Veilig medicijngebruik begint bij goed voorschrijven. Veilig
voorschrijven gaat over veel meer dan afzonderlijke zorggebieden. Het gaat om het veiliger maken van de hele zorg.
Juist de samenhang is van belang.

Voorschrijven
Een zorgverlener besluit welk medicijn het meest geschikt is om
klachten te behandelen, vervolgens schrijft hij een recept uit.

Waarom is het voorschrijven van medicijnen risicovol?
Omdat niet altijd:
– een patiënt de vragen begrijpt van een arts over medicijnen
die hij gebruikt.
– een patiënt goed antwoord geeft op de vragen van de arts.
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Waar toetste de inspectie?
Bij zorgverleners en instellingen in alle zorggebieden waar
patiënten/cliënten medicijnen voorgeschreven krijgen.
De inspectie toetste
of aan de onderstaande vier voorwaarden voor veilig
voorschrijven werd voldaan.

–
–
–
–
–
–

bekend is welke medicijnen een patiënt ook echt slikt.
bekend is welke medicijnen een patiënt vroeger geslikt heeft.
alle effecten van een medicijn bekend zijn.
medicijnen zonder gevaar gecombineerd kunnen worden.
de patiënt de voorschriften voor het gebruik van een
medicijn volgt.
de vele verschillende rollen van een patiënt bekend zijn
(variërend van autobestuurder tot moeder), die beïnvloed
kunnen worden door het gebruik van medicijnen.

Waarom toetste de Inspectie voor de Gezondheidszorg
(inspectie)?
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Voorwaarde Verantwoordelijkheid

In 2015 en 2016 heeft de inspectie dan ook instellingen bezocht in
de forensisch-psychiatrische zorg (bijvoorbeeld Tbs-klinieken),
geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, huisartsenzorg,
verpleeghuizen, en ziekenhuizen/medisch specialistische zorg.

Wat is getoetst? Is het voor een patiënt en zorgverleners altijd
duidelijk wie eindverantwoordelijk is voor het voorschrijven van
medicijnen?
Wat is gezien? Bij een simpelere organisatie is het gemakkelijker
om te weten wie wat doet, terwijl bij complexere zorginstellingen
strakkere afspraken nodig zijn.
Wat moet er gebeuren? De dichtstbijzijnde zorgverlener krijgt de
vragen van de patiënt. Hier moeten zorgverleners op voorbereid
zijn. Wie verantwoordelijk is voor voorschrijven moet vastgelegd
zijn in afspraken. Alleen afspraken vastleggen is niet voldoende,
het gaat om de naleving ervan.

Wat toetste de inspectie?
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De inspectie toetste of aan de onderstaande vier voorwaarden
voor veilig voorschrijven werd voldaan.
1
Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS)
2 Medicatieoverdracht
3 Verantwoordelijkheid
4 Medicatiebeoordeling bij ouderen die veel medicijnen gebruiken

Wat is getoetst? Beoordeelt een voorschrijver bij kwetsbare
ouderen, die 7 of meer medicijnen gebruiken en een verminderde
nierfunctie hebben, regelmatig of hun medicijngebruik nog klopt?
Wat is gezien? Medicatiebeoordelingen gebeuren nu alleen bij
oudere patiënten die verschillende medicijnen gebruiken. Dit is
ook conform de afgesproken richtlijn.
Wat moet er gebeuren? Als alle zorgverleners goed zouden
voorschrijven en overdragen zijn medicatiebeoordelingen niet
nodig. Op dit moment vormen medicatiebeoordelingen een
onmisbaar vangnet. Medicatiebeoordelingen zouden moeten
plaatsvinden bij kwetsbare patiënten die veel medicijnen
gebruiken en niet alleen bij ouderen. Het aantal beoordelingen bij
kwetsbare ouderen moet groeien. Zorgverleners moeten
samenwerken en de patiënt beter betrekken bij de beoordeling.

Veilig medicijngebruik begint bij verstandig voorschrijven. Veilig
voorschrijven gaat over veel meer dan afzonderlijke zorggebieden.
Het gaat om het veiliger maken van de hele zorg. Juist de
samenhang is van belang.

Waar toetste de inspectie?
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Voorwaarde Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS)

Wat is getoetst? Raadpleegt de zorgverlener een computersysteem bij voorschrijven om te checken of geen onveilige
situaties ontstaan?
Wat is gezien? Vrijwel alle zorgverleners gebruiken een computersysteem om de medicatie te bewaken.
Wat moet er gebeuren? Blind vertrouwen op het systeem is een
risico. De informatie in het systeem kan door vele oorzaken
onvolledig zijn. Hiervoor is aandacht nodig van zowel
zorgverleners als zorginstellingen. Een risicoanalyse voor het in
gebruik nemen van een elektronisch systeem hoort daarbij.
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Voorwaarde Medicatieoverdracht

Wat is getoetst? Geeft de zorgverlener de medicatiegegevens van
een patiënt goed door aan andere zorgverleners?
Wat is gezien? Dit is de zwakste schakel van het systeem. Blind
vertrouwen op het actuele medicatieoverzicht is gevaarlijk, want
dit kan onvolledig zijn. Ook is het niet zeker of de patiënt
daadwerkelijk alles zo gebruikt.
Wat moet er gebeuren? Medicatieoverdracht vraagt oplettendheid
van zorgverleners. Het bestaat uit een medicatieoverzicht en een
gesprek met de patiënt. Overdracht bestaat uit meerdere schakels:
het ontvangen van een goede overdracht en als voorschrijver een
medicatieoverzicht maken. Ten slotte de overdracht versturen
naar andere zorgverleners. Denk daarbij aan wat de volgende
zorgverlener moet weten. Niet alle zorgverleners gebruiken
hetzelfde voorschrijfsysteem. Daarom is de informatieoverdracht
pas klaar als de informatie beschikbaar is tijdens het voorschrijven, dus in het voorschrijfsysteem van de ontvangende
zorgverlener.
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Voorwaarde Medicatiebeoordeling

Wat kun je als voorschrijver doen?
–
		
		
–
		
		
–
		
		
–
		

Wees zeker dat er altijd een goed gesprek over 		
medicijngebruik is geweest tussen een zorgverlener
en jouw patiënt/cliënt.
Zorg dat je het voorschrijven zelf goed op orde hebt.
Ken bijvoorbeeld jouw risico’s bij gebruik van een
Elektronisch Voorschrijf Systeem.
Zorg dat risicopatiënten die veel medicijnen gebruiken
een medicatiebeoordeling krijgen en regel dit samen
met de apotheker.
Vraag en geef feedback over de medicatieoverdracht.

Wat moet je als burger zelf doen?
–
		
–
		
–
		
–
		
–
		

Realiseer je dat jijzelf de enige bent die weet wat je
echt slikt.
Zorg dat je zelf op een rijtje hebt welke medicijnen je
echt gebruikt.
Zorg dat je voorschrijver weet welke medicijnen je
gebruikt.
Vraag om een medicatiebeoordeling als je veel
medicijnen gebruikt.
Een medicatieoverzicht van jouw apotheker kan jou en
je zorgverlener daarbij helpen.

