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Praktijkprikkel Medicatie op het nachtkastje
Het klaarzetten van medicatie op het nachtkastje van een patiënt kan tot ongemak en onjuist
geneesmiddelgebruik leiden bij de patiënt zoals blijkt uit onderstaande meldingen.

Meldingen
Melding 1
Een patiënt vertelt ’s ochtends aan de verpleegkundige dat ze ‘s nachts veel pijn heeft gehad. Dit
verbaast de verpleegkundige omdat de patiënt goed is ingesteld op pijnmedicatie. Tijdens het
gesprek ziet de verpleegkundige echter de medicatie van de vorige avond op het nachtkastje
liggen, waaronder paracetamol. De medicatie is wel afgetekend. De patiënt is niet zelfstandig
genoeg om de medicatie in te nemen.
Melding 2
Een patiënt moet een klysma krijgen. De verpleegkundige zet het klysma alvast op het nachtkastje
klaar. Op een gegeven moment heeft de patiënt dorst en denkt dat het een flesje drinken is. Hij
maakt het zelf open en drinkt het op.

Aanbevelingen
Voor de commissie die zich met medicatieveiligheid bezighoudt
•
•

Breng deze meldingen onder de aandacht op elke verpleegafdeling van uw zorginstelling.
Vraag in het werkoverleg van de afdeling het volgende te bespreken:
o Herkennen we deze incidenten?
o Kunnen deze incidenten ook bij ons vóórkomen?
o Hebben we al maatregelen getroffen om deze incidenten te voorkómen? Zo ja, wat
vinden we van deze maatregelen?
o Wat kunnen we met elkaar afspreken om te voorkómen dat deze incidenten zich
voordoen op onze afdeling?
o Hoe gaan we de gemaakte afspraken evalueren?
o Hoe gaan we monitoren dat deze incidenten niet meer vóórkomen op onze afdeling?

Zelf deze Praktijkprikkel ontvangen?
Medicatie-incidenten melden?
Meer weten over het IVM?

Is deze Praktijkprikkel doorgestuurd en wil je deze ook ontvangen?
Meld je dan aan op onze website.
Wil je een medicatie-incident melden, dan kan dat via onze website.
Informatie over e-learnings, nascholingen, FTO-werkmateriaal,
nieuwe geneesmiddelen en ander belangrijk nieuws over
medicatieveiligheid? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

