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Soort document 

Protocol en werkinstructie hoe om te gaan met de dubbele controle van risicovolle medicatie binnen 
de organisatie. 

Doel 

Uitleg over wet- en regelgeving, begripsbepaling en heldere werkafspraken binnen de organisatie. 

Betrokkenen 

Wijkverpleegkundigen 
Triageteam/VP team, 
Zorgverleners 

Middelen 

- Zorgarrangement, zorgdossier, medicatieoverzicht (AMO), toedienlijsten 
- GDS (geneesmiddel distributiesysteem)  
- Nedap Ons administratie, Ons planning, Ons medewerker portaal (app), Omaha inventarisatie 

(profiellijst), Ons medicatiecontrole app 
- Medicatiebeleid-, medicatieproces-, medicatiebeheer en overdacht medicatiegegevens TGG 
- e-mail 
- Beeldbel app 
- Zorgdossier 
- Telefoon 
- Ipad 

 

Inleiding 

Geneesmiddelen die niet in GDS-verpakking zitten ('losse medicatie') moeten in beginsel dubbel 
gecontroleerd worden. Om het werkbaar te houden, en omdat er verschil is in mate van risico, heeft 
de IGZ (Inspectie voor Gezondheidszorg) gesteld dat dubbele controle nodig is, tenzij de medicatie 
naar het oordeel van de apotheker een acceptabel gering risico vormt bij verkeerde dosering. Ook is 
de ene toedieningsweg risicovoller dan een andere. Dubbele controle van de medicatie is belangrijk 
voor de veiligheid. 
Het is dus van belang om te weten welke medicatie risicovol is bij verkeerde dosering. Dit noemen we 
de risicovolle medicatie. 
 
NB. Bij opioïden speelt daarnaast ook het misbruik een rol. Het gaat in dit geval om afleggen van 
verantwoording van de zorgmedewerker. De zorgmedewerker moet aannemelijk kunnen maken dat zij 
de opioïden aan de cliënt heeft gegeven en niet voor andere doelen gebruikt. Er moet een systeem 
zijn waarmee de zorgmedewerker dat kan aantonen. 

 
De bedoeling is dat in de lokale situatie afspraken worden gemaakt over de geneesmiddelen die 
dubbel worden gecontroleerd. Om dit overleg te faciliteren, heeft de KNMP een lijst samengesteld van 
risicovolle-geneesmiddelen, die de Task Force medicatieveiligheid care ter beschikking stelt. In de 
‘Veilige principes in de medicatieketen’ van de Task Force wordt verwezen naar deze lijst. Op de lijst 
staan geneesmiddelen met een nauwe therapeutische breedte, orale oncolytica en insulines. 
 
Dubbele controle (risicovolle) medicatie 
In geval van het GDS is de zorgverlener degene die de tweede check uitvoert. De eerste check wordt 
gedaan door de leverancier van het GDS. De zorgverlener kijkt of de inhoud overeenstemt met het 
medicatie overzicht. Daarnaast kijkt de zorgverlener of de voorgeschreven medicatie op de toedienlijst 
overeenstemt met het GDS en of de beschrijving van de medicatie overeenkomt met de inhoud van 
het GDS. 
 
Door de meeste apothekers wordt op de toedienlijst aangegeven bij welke medicatie er sprake is van 
“risicovolle medicatie” en is er al extra aftekenruimte voor de dubbele controle. Wordt dit door de 



Werkinstructie  
 Dubbele controle risicovolle medicatie  

 

Versie 010 (03-05-2018) / Documenteigenaar: TGG Manager V&V  Pagina 2 van 5 
 

 

apotheek niet aangegeven, dan wordt door de zorgverlener zelf de risicovolle medicatie en de dubbele 
controle gearceerd. 
 
In geval van (risicovolle) medicatie die niet in het GDS is opgenomen, is een dubbele check door de 
cliënt mogelijk mits er geen mentale of visuele beperking bestaat. Ook de mantelzorger (familielid of 
buurvrouw) kan de 2

e
 controle uitvoeren. De cliënt of mantelzorger moet dan worden geleerd wat zij 

moeten controleren. De wijkverpleegkundige bepaald uiteindelijk, afhankelijk van de risicovolle 
medicatie, of het verantwoord is dat de dubbele controle door de cliënt of mantelzorg uitgevoerd kan 
worden. Thuiszorg Groot Gelre stelt dat als de cliënt of mantelzorger de dubbelcontrole doet, hij/zij 
niet voor elk zorgmoment een paraaf hoeft te zetten, mits de afspraken duidelijk in het zorgleefplan 
staan. Wanneer dit niet mogelijk is, kan met de apotheker nagegaan worden wat een veilige oplossing 
is en welke medicijnen risicovol zijn en welke minder risico’s met zich meebrengen. Bij risicovolle 
medicatie is altijd een dubbele controle nodig. 
 
De afspraken (wie doet wat) die gemaakt zijn over de dubbele controle van de risicovolle medicatie, 
moeten worden vastgelegd in het zorgleefplan van de individuele cliënt. 
Heeft de cliënt de medicatie in eigen beheer dan hoeft er uiteraard geen dubbelcheck uitgevoerd te 
worden. De zorgverlener bemoeit zich immers niet bij het medicatieproces van de cliënt. 
 
Dubbele controle risicovolle medicatie door organisatie 
Wanneer er geen persoon voor de dubbele controle aanwezig is in de omgeving van de cliënt, zorgt 
de organisatie voor de uitvoering van de dubbele controle.  
De dubbele controle van de risicovolle medicatie binnen de organisatie moet uitgevoerd worden door 
een zorgverlener die bevoegd en bekwaam is voor de uit te voeren handeling. 
 

 Uitzetten van medicatie bij de cliënt 
Eerst wordt nagegaan of de apotheker de medicatie kan uitzetten. Zo niet, dan wordt de medicatie in 
blisterverpakking in het uitzetsysteem (bijv. weekdoos) geplaatst. Bijvoorbeeld bij acenocoumarol 
(bloedverdunner), de 1

e
 zorgverlener na aanlevering van een nieuwe doseerlijst, zet de medicatie uit 

in een weekdoos, en tekent met 1 handtekening op de doseerlijst af dat de weekdoos gevuld is (1
e
 

controle). De tweede controle vindt plaats door degene die de medicatie toedient, die controleert de 
doseerlijst en tekent af voor de 2

e
 controle. 

 
NB Het uitzetten van medicatie zoals acenocoumarol, kan nooit worden gedaan door een zorgverlener 
van niveau 2. De dubbele controle kan alleen worden gedaan als de zorgverlener niveau 2 daarvoor 
bevoegd en bekwaam is verklaard middels het volgen van de training medicatietoediening niveau 2+ 
(of een aantoonbaar vergelijkbare training). 
 

 Dubbele controle bij injecties 
Voor het geven van een injectie is altijd een volledig ingevulde Opdracht tot Voorbehouden en 
Risicovolle handelingen (uitvoeringsverzoek) van de arts nodig. De apotheker levert zoveel als 
mogelijk de toe te dienen medicijnen in een voor gevulde injectiespuit aan. Op de spuit is een etiket 
aangebracht met de inhoud en de gegevens van de cliënt. De eerste controle vindt plaats door de 
apotheker, de tweede controle vindt plaats door degene die de injectie toedient. 
 
Het is echter niet mogelijk om alle medicijnen op bovengenoemde wijze in spuit of injectiepen aan te 
leveren. Het is soms nodig om het medicijn op te zuigen bij de cliënt, een oplossing te maken bij de 
cliënt of de injectiepen in te stellen bij de cliënt. 
 
De zorgverlener, aanwezig bij de cliënt, kan dan contact opnemen met een collega en d.m.v. de Ons 
medicatiecontrole app met de mobiele telefoon/iPad de dubbele controle mogelijk maken. De 
zorgverlener maakt een foto van de toedienlijst, waarop goed zichtbaar is: de naam van de cliënt, de 
datum, het zorgmoment, de te geven medicatie en de dosering. Bijvoorbeeld bij het toedienen van 
insuline, de toedienlijst met het zorgmoment met het aantal voorgeschreven eenheden insuline en de 
ingestelde insulinepen (= 1

e
 controle).  
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Voorbeeld foto 

 
 

 Dubbele controle bij medicatietoediening via infuus 
Het toedienen van medicatie in de bloedbaan (per infuus) geeft sneller resultaten maar ook grotere 
problemen bij verkeerde toediening. Het ontbreken van een dubbele controle bij de toediening van 
medicatie via infuus- of spuitenpomp wordt gezien als “hoog-risico”. 
 
Uitgangspunten:  
De apotheker levert zoveel als mogelijk is de medicatie, die via het infuus moet worden toegediend in 
opgeloste vorm in infuuszak, spuit of medicatiecassette, aan op naam en geboortedatum van de 
cliënt. De informatie wordt vermeld op een overzichtelijk etiket. Voor infuusbehandeling geldt altijd dat 
er een volledig ingevulde Opdracht tot Voorbehouden en Risicovolle handeling (uitvoeringsverzoek) 
van de arts noodzakelijk is. Degene die de medicijnen, de infuusvloeistof toedient, controleert of alle 
noodzakelijke gegevens vermeld zijn. 
Een dubbele controle kan op meerdere manieren worden uitgevoerd:  

 Dubbele controle ter plekke: een collega controleert ter plekke de infuusvloeistof of her-
berekent een oplossing, dosering of verdunning. Bijvoorbeeld in het VP team, het Hospice 
Zutphen of Wageningen. 

 Dubbele controle op afstand: degene die berekeningen voor verdunningen en oplossingen 
heeft uitgevoerd belt een collega, zie afspraken bij dubbele controle van injecties, met het 
verzoek een herberekening uit te voeren ter controle. 

 Degene die de druppelsnelheid voor een infuus heeft berekend en de infuuspomp heeft 
ingesteld belt een collega, zie afspraken bij dubbele controle van injecties, met het verzoek de 
druppelsnelheid nog eens te berekenen en de instelling van de infuuspomp te controleren op 
basis van hetgeen afgelezen wordt op de pomp. 

 Maak een foto van de instelling met mobiele telefoon of IPad en verstuur de gegevens naar 
een collega voor een check. 

 Gebruik evt. het medewerkersportaal, de beeldbel app), de webcam/face time voor de 
controle van de infuusbehandeling thuis. 
 

 Dubbele controle risicovolle medicatie toedienen via een PEG sonde 
Voor het toedienen van medicatie aan cliënten die hun voeding via een sonde toegediend krijgen, 
blijkt in de praktijk nogal eens op problemen te stuiten. Je kunt gebruik maken van het stappenplan in 
het protocol toedienen van medicijnen via de sonde van Vilans voor de juiste werkwijze. 
Voor de dubbele controle zie medicatie toedienen bij infuus. 
 

 Het vastleggen van de dubbele controle 
In het zorgplan van de cliënt, wordt vastgelegd dat er een dubbele controle voor risicovolle medicatie 
plaats moet vinden volgens toedienlijst van apotheek. De zorgverlener bij de cliënt tekent op de 
toedienlijst de 1

e
 controle per zorgmoment af, de 2

e
 controle wordt door de organisatie uitgevoerd op 

de volgende manier: de collega controleert via de Ons medicatiecontrole app de toe te dienen 
medicatie en geeft akkoord via de app. De controle wordt dan vastgelegd in het dossier van de cliënt. 
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In de Hospices wordt de dubbele controle uitgevoerd bij wisseling van dienst met een collega, met de 
aanwezige arts of via het medewerkersportaal, de bevestiging gaat dan via het medewerkersportaal 
en wordt in het cliëntendossier vastgelegd. 

Werkwijze 

Stap 

Nr. 
Functie Activiteit 

1 Wijkverpleegkundige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inventariseert welke zorg de cliënt nodig heeft op het gebied van 
medicatie. 

 Als er sprake is van een zorgvraag bij het toedienen van 
risicovolle medicatie, wordt eerst gekeken of de dubbele 
controle verantwoord kan worden uitgevoerd door de cliënt of 
iemand in zijn/haar naaste omgeving. 

 Als dit niet mogelijk is, wordt geregeld dat de dubbele controle 
door een medewerker van de organisatie wordt uitgevoerd. 

 Voor iedere toedieningsvorm die onder de wet BIG valt, is een 
uitvoeringsverzoek van huisarts/specialist aanwezig en is de 
zorgverlener aantoonbaar bekwaam voor het uitvoeren van de 
handeling. 

 Indien van toepassing wordt het uitvoeringsverzoek 
opgevraagd. (uitvoeringsverzoek scannen en toevoegen aan 
documenten cliëntdossier Nedap Ons) 

 Betrokken medewerkers worden geïnformeerd 

2 Wijkverpleegkundige/ 
zorgverleners 
 

 Zorgt dat er een zorgdossier bij aanvang van de zorg aanwezig 
is, er een toedienlijst van de medicatie, geleverd door de 
apotheek aanwezig is en in het zorgleefplan duidelijk is wat er 
t.a.v. medicatiebeheer/dubbele controle van de cliënt is 
afgesproken.  

 Uitvoeringsverzoek toevoegen aan het (digitale) zorgdossier. 

 De zorgverleners nemen de instructie van de apotheek in acht 
en zijn alert op hoe en in welke volgorde/dosering medicatie 
dient te worden ingenomen. 

3 Zorgverlener 
Wijkverpleegkundige 
Triageteam 

Dubbele controle bij risicovolle medicatie 

 Elke zorgverlener vanaf 3 IG meldt zich vanaf het begin van de 
dienst aan in de Ons medicatiecontrole app. 

 Degene die de dubbele controle wil laten uitvoeren maakt een 
foto zoals afgesproken in de werkinstructie.  

 Volgens een bepaalde willekeur wordt een zorgverlener 
gevraagd om de dubbele controle uit te voeren. 

 De controleur kan akkoord geven, twijfel aangeven of weigeren 

 De controle incl. foto en uitkomst wordt vastgelegd in het ECD 
van de cliënt 

4 Wijkverpleegkundige 
Zorgverlener 

 Zorgt dat er altijd maar één toedienlijst in het zorgdossier 
aanwezig is. Van oude toedienlijsten moet – in een oogopslag- 
duidelijk zijn dat zij niet actueel zijn. Maak onderscheid tussen 
archief en werkdossier (toedienlijsten dienen 2 jaar bewaard te 
worden). 

 Tekent de gegeven medicatie altijd af op de laatst geleverde 
toedienlijst. 

 Rapporteert afspraken en bijzonderheden in het 
zorgdossier/zorgleefplan en overlegt zo nodig met arts en of 
apotheek. 

5 Zorgverlener 
Wijkverpleegkundige 

 Meldt incidenten volgens procedure van de organisatie. 
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Toe te passen formulieren 

 Medicatieoverzicht 

 Medicatie toedienlijsten 

Referenties 

 Vilans protocollen 

 Veilige principes in de medicatieketen 


