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4Toedienen van medicijnen

LEERDOELEN

• Je weet welke materialen je gebruikt en 
welke stappen je zet bij het toedienen van 
medicijnen.

• Je weet wat een geneesmiddelendistribu-
tiesysteem (GDS) is.

• Je kent het stappenplan GDS.

• Je kent de verschillende toedieningsvor-
men van medicijnen.

• Je kent de stappen van het onder de tong 
(sublinguaal) toedienen van medicijnen.

• Je kent de stappen voor het toedienen van 
medicijnen in de wangzak.

• Je kent de stappen voor toedieningsvor-
men van medicijnen voor de neus, zoals 
neusdruppels, neusspray en neuszalf.

• Je kent de stappen voor toedieningsvor-
men van medicijnen voor het oor, zoals 
oordruppels.

• Je kent de stappen voor toedieningsvor-
men van medicijnen voor het oog, zoals 
oogdruppels en oogzalf.

• Je kent de stappen voor toedieningsvor-
men van medicijnen voor de luchtwegen, 
zoals droogpoederinhalator, dosisaerosol 
en verneveling.

• Je kent de stappen voor toedieningsvor-
men van medicijnen voor de huid, zoals 
crème, zalf en transdermale pleisters.

• Je kent de stappen voor toedieningsvor-
men van medicijnen die rectaal of vaginaal 
worden ingebracht.

• Je weet in welke situaties je medicijnen niet 
op de gebruikelijke manier kan toedienen, 
en welke aandachtspunten en oplossingen 
daarbij horen. 

Het toedienen van medicijnen hangt sterk af 
van de toedieningsweg, de toedieningsvorm, 
het soort medicijn en de situatie waarin de 
medicijnen worden toegediend – bijvoor-
beeld thuis of in het ziekenhuis.

4.1 Stappenplan toedienen 
van medicijnen

Stappenplan voor het toedienen van 
medicijnen

Voor het toedienen van medicijnen zet je de 
volgende materialen klaar:

• de toedienlijst;

• vloeistof of voeding voor inname;

• een prullenbak;

• alle medicijnen. 

Voorafgaand aan de toediening regel je ook de 
dubbele controle van de medicijnen.

1 Maak je handen goed schoon. Bij zichtbaar 
vuil met zeep en water, anders met hand-
alcohol.

Afbeelding 4.1 Controleer alle gegevens vóórdat 
je het medicijn aanreikt.
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2 Zet alle materialen klaar, zodat je er ge-
makkelijk bij kunt.

3 Controleer de naam en geboortedatum van 
de zorgvrager.

4 Controleer of de zorgvrager op de hoogte 
is van het medicijn, de toediening en de 
bijwerkingen.

5 Controleer het medicijn op:
– houdbaarheidsdatum;
– kleur en uiterlijk;
– manier van toedienen.

6 Vergelijk samen met de zorgvrager de toe-
dienlijst met het medicijn. Let daarbij op:
– soort;
– dosis;
– tijdstip van toedienen.

7 Maak het medicijn gereed voor toediening.

Wanneer je het medicijn in zijn geheel toedient:
a Open de verpakking en neem het medicijn 

eruit.

Wanneer je het medicijn moet oplossen (lees re-
cept/bijsluiter/etiket):

a Open de verpakking en neem het medicijn 
eruit.

b Verwijder zo nodig het aparte omhulsel 
van een los medicijn uit de verpakking.

c Doe het medicijn in een glas met de juiste 
vloeistof (bijvoorbeeld water).

d Roer met een lepel wanneer het medicijn 
niet voldoende oplost.

Wanneer je een medicijn moet fijngemalen (alleen 
na overleg met arts/apotheker):
a Open de verpakking en neem het medicijn 

eruit.
b Plaats het medicijn in een kommetje.

c Maak het medicijn fijn door er met de lepel 
of de vijzel op te drukken. 

d Maak hierbij een draaiende beweging.
e Pak een lepel en breng het fijngemalen me-

dicijn vanuit het kommetje op de lepel.
f Maak de vijzel en het kommetje grondig 

schoon.

Wanneer je een fijngemalen medicijn moet oplos-
sen:
a Doorloop de stappen van het fijnmalen 

van medicijnen.
b Doe het fijngemalen medicijn in een glas 

met de juiste vloeistof.

8 Laat de zorgvrager zitten.
9 Laat de zorgvrager het juiste medicijn in de 

juiste vorm innemen.
10 Controleer tijdens het innemen of de zorg-

vrager niet kauwt op de medicijnen wan-
neer dit niet is toegestaan.

11 Ga na of de zorgvrager het medicijn vol-
ledig heeft ingenomen.

12 Doorloop stap 4 t/m 11 opnieuw wanneer 
je bij deze inname meerdere medicijnen 
moet toedienen.

13 Ruim alles op.
14 Was of desinfecteer je handen.
15 Teken de toedienlijst af. Noteer:

– het tijdstip van toedienen;
– het soort medicijn;
– de concentratie;
– de hoeveelheid;
– de manier van toedienen.
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4.2 Werken met een genees- 
middelendistributie- 
systeem

Zorgvragers krijgen steeds vaker hun medicij-
nen aangeleverd in een geneesmiddelendis-
tributiesysteem (GDS).  De kans op fouten 
is hierdoor minder groot. In een GDS zijn de 
verschillende medicijnen die een zorgvrager 
op een bepaald tijdstip moet innemen bij el-
kaar verpakt. 

4.2.1 GDS
Meestal bevat een medicijnverpakking van 
een apotheek één soort medicijn. Een voor-
beeld hiervan is een verpakking paracetamol 
met veertig tabletten. Wanneer een zorgvrager 
meerdere medicijnen gebruikt, heeft hij dus 
te maken met verschillende losse verpakkin-
gen. Dit kan lastig zijn. Vooral als hij verschil-
lende medicijnen op hetzelfde tijdstip moet 
innemen. Om dit probleem tegen te gaan, be-
staan er geneesmiddeldistributiesystemen. 

Er zijn verschillende soorten GDS, zoals:

• Medicijn op rol: de voorgeschreven medi-
cijnen zijn per zorgvrager per toedienings-
tijdstip in een doorzichtig zakje verpakt. 
Dit noem je ook wel een baxterzakje.

• Medicijndoos of tray: dit is een GDS voor 
een week, met per dag een apart hokje. 

Als een zorgvrager een geneesmiddeldistribu-
tiesystemen krijgt aangeraden, let er dan op 
dat:

• de zorgvrager de vakjes goed kan zien;

• de zorgvrager de dag en tijd goed kan lezen;

• de zorgvrager het geneesmiddelendistribu-
tiesysteem zelf kan openen;

• de zorgvrager de medicijnen goed uit de 
verpakking kan halen.

4.2.2 Wel of niet geschikt?
Een GDS is niet voor iedereen geschikt. Som-
mige apotheken kunnen bijvoorbeeld alleen 
hele tabletten verpakken. Daarnaast is het so-
wieso alleen mogelijk tabletten en capsules te 
verpakken. Als een zorgvrager bijvoorbeeld 
ook drankjes, inhalatiemedicatie of injecties 
nodig heeft, is een GDS minder geschikt. Ver-
der is een GDS niet geschikt als de medicijnen 
van de zorgvrager vaak veranderen. De medi-
cijnen worden bij een GDS namelijk meteen 
voor een langere periode uitgezet. Bepaalde 
soorten medicijnen mogen niet worden ver-
pakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor cytostatica.

4.2.3 Stappenplan werken met een GDS

Stappenplan voor het uitzetten van 
medicijnen in een GDS

Voor het uitzetten van medicijnen in een GDS 
zet je de volgende materialen klaar:

• de toedienlijst;

• het GDS;

• alle medicijnen;

• eventueel handschoenen. 

1 Maak je handen goed schoon. Bij zichtbaar 
vuil met zeep en water, anders met hand-
alcohol.

2 Zet alle materialen klaar, zodat je er ge-
makkelijk bij kunt.
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3 Controleer of er wijzigingen zijn geweest 
in het medicatiebeleid. 

4 Controleer de naam en geboortedatum van 
de zorgvrager.

5 Controleer het medicijn op:
– houdbaarheidsdatum;
– kleur en uiterlijk;
– manier van toedienen.

6 Vergelijk de toedienlijst met het medicijn. 
Let daarbij op:
– soort;
– dosis;
– tijdstip van toedienen.

7 Leg de uit te zetten medicijnen aan één 
zijde.

8 Open de verpakking en haal het medicijn 
eruit. Probeer blisterverpakkingen intact te 
houden.

9 Leg de juiste hoeveelheid van het medicijn 
in de juiste vakjes. 

10 Controleer of het medicijn in de juiste vak-
jes is gelegd.

11 Leg de medicijnen die al zijn uitgezet aan 
je andere zijde, apart van de nog uit te zet-
ten medicijnen.

12 Herhaal bovenstaande stappen voor alle 
medicijnen op de toedienlijst. 

13 Wanneer alle medicijnen zijn uitgezet, 
controleer dan met behulp van de toedien-
lijst of alle vakjes de juiste hoeveelheid me-
dicijnen bevatten.

14 Ruim alles op.
15 Was of desinfecteer je handen.
16 Teken de toedienlijst af. 

Het toedienen van medicijnen uit een GDS is 
vergelijkbaar met het toedienen van losse me-
dicijnen (zie paragraaf 4.1).

Er hoeft echter geen dubbele controle plaats te 
vinden. In sommige situaties wordt er ook bij 
een GDS of baxterzakje een dubbele controle 
geëist, bijvoorbeeld bij opiaten of antistolling. 
Hierbij volg je het protocol van de instelling.

4.2.4 Verantwoordelijkheden bij het 
werken met een GDS

De apotheek is verantwoordelijk voor het vul-
len van het GDS. Trays en baxterzakjes wor-
den door een automatisch systeem gevuld. 
Weekdozen vul je handmatig en deze zijn 
dus gevoeliger voor fouten. Als zorgverlener 
ben jij verantwoordelijk voor het controleren 
van een GDS, voor je de medicijnen aan de 
zorgvrager geeft. De medicijnen hoeven ver-
volgens niet dubbel gecontroleerd te worden. 
De eerste controle is immers gedaan door de 
apotheek. Je hoeft als zorgverlener dus maar 
één keer te controleren:

1 of het juiste aantal tabletten in het zakje 
zit;

2 of de informatie op de zakjes overeenkomt 
met de informatie op de toedienlijst.

Afbeelding 4.2  Weekdoos medicijnen. 
© Sheila Fitzgerald / 123RF
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Bij het signaleren van medicijnen die niet 
kloppen
Als je signaleert dat de inhoud van het GDS 
niet klopt, neem je contact op met de apo-
theker. De apotheek is verantwoordelijk voor 
het herstellen van de fout. De apotheek geeft 
je duidelijke instructies over hoe je het beste 
kunt handelen. Volg deze instructies op. 

Bij veranderingen in medicijnen
De apotheek is ook verantwoordelijk voor het 
aanpassen van het GDS als de voorgeschreven 
medicijnen worden gewijzigd. De apotheker 
wijzigt alleen medicijnen als hiervoor een 
voorschrift is van de arts. Het wijzigen van 
medicijnen verhoogt het risico op fouten. 

4.3 Toedieningsvormen

Medicijnen bestaan in verschillende vormen. 
Sommige medicijnen kun je alleen toedienen 
via het infuus, andere medicijnen bestaan in 
de vorm van een tablet, een zetpil enzovoort. 
Welke toedieningsvorm je kiest, hangt af van 
de werking, de toedieningsweg en de voor-
keur en mogelijkheden van de zorgvrager. Je 
leest in deze paragraaf over de verschillende 
toedieningsvormen: tablet, capsule en dragee, 
poeder en strooipoeder, drankje, suspensie en 
emulsie, crème, zalf en pasta, zetpil, inhalatie/
verneveling, vloeistof en poeder voor injectie, 
druppels en sprays voor ogen, oren en neus 
en pleisters. 

4.3.1 Tablet, capsule, dragee
Een tablet is een samengeperst poeder. Een 
tablet kan meerdere ingrediënten bevatten. 
Maar het bevat in ieder geval de werkzame 

stof van het medicijn. Een tablet neem je in 
via de mond en lost meestal op in de maag. 
Sommige tabletten los je vooraf op in water.
Een dragee is een tablet met daaromheen een 
of meer dunne lagen. Deze lagen voorkomen 
een vieze smaak. Ze zorgen er ook voor dat 
de werking van de tablet intact blijft. Ook 
wordt de afgifte van de werkzame stof over 
een langere periode verspreid. Vanwege de 
functie van deze lagen moet je dragees vol-
ledig innemen, zonder erop te kauwen of ze 
te vermalen.
Capsules zijn vergelijkbaar met dragees. Ze 
bestaan uit een omhulsel met daarin het me-
dicijn. Capsules mag je in overleg echter wel 
openmaken. Overleg bij de wens om capsules 
te openen altijd met de arts of apotheker.

4.3.2 Poeders/strooipoeders
Soms kan een medicijn ook rechtstreeks als 
poeder ingenomen worden. Voor de samen-
stelling van een poeder wordt een aantal ge-
neesmiddelen gemengd. Voor de bereiding 
van kleine hoeveelheden medicatiepoeder 
wordt er een hulpstof (bijvoorbeeld melksui-
ker) toegevoegd. Op deze manier ontstaat er 
een grotere hoeveelheid poeder, die gemak-
kelijker te verdelen is. Een nadeel ervan is dat 
poeder zich verdeelt over een groot oppervlak 
in de mond. Om dit te voorkomen én om de 

Afbeelding 4.3 (Van links naar rechts:) dragee, 
tablet en capsule.
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smaak wat te verbeteren, kan je de poeder 
toedienen in combinatie met wat siroop.
Strooipoeders bestaan voor het grootste ge-
deelte uit talk. Je kunt ze aanbrengen op de 
huid. Strooipoeders zijn in staat vocht op te 
nemen.

4.3.3 Drankjes, suspensies en emulsies
Drankjes zijn per definitie vloeibaar. Bij het 
gebruik van vloeistoffen die een medicijn be-
vatten, kijk je altijd goed naar de houdbaar-
heidsdatum. Let er ook op dat je de drankjes 
in een donkere omgeving opslaat.
Een suspensie is een vloeistof die vaste deel-
tjes bevat. Als de vloeistof stilstaat, zakken de 
vaste deeltjes naar de bodem, of zweven ze 
juist naar het oppervlak. Bij het gebruik van 
suspensies schud je voor toediening daarom 
goed de fles. Door de fles te schudden verde-
len de vaste deeltjes zich weer over de gehele 
fles. De verhouding vaste deeltjes en vloeistof 
blijft hierdoor gelijk.
Emulsies zijn samenvoegingen van vloeistof-
fen die samen geen oplossing kunnen vor-

men. Door bepaalde hulpstoffen te gebrui-
ken, wordt het wel mogelijk deze vloeistoffen 
samen te voegen. Je hoeft emulsies voor ge-
bruik niet te schudden. Je mag emulsies niet 
verwarmen of invriezen.

4.3.4 Crèmes, zalven en pasta’s
Zalven, crèmes en pasta’s breng je op de huid 
aan. Ze hebben vooral een lokale werking. 
Dat betekent dat ze vooral effect hebben op de 
plaats waar je ze aanbrengt. Slechts een klein 
gedeelte van het medicijn komt via de huid 
in het bloed terecht. Hierdoor hebben zalven, 
crèmes en pasta’s nauwelijks bijwerkingen.
Bij zalven en pasta’s bevindt de werkzame stof 
zich in een dikke olie. Dit maakt zalven en 
pasta’s vet. Het voordeel hiervan is dat de huid 
het medicijn gemakkelijker opneemt. Het na-
deel hiervan is dat zalven en pasta’s na het 
aanbrengen beter zichtbaar zijn dan crèmes.
Bij crèmes is de werkzame stof opgelost in 
water. Het voordeel hiervan is dat crèmes na 
het aanbrengen minder goed te zien zijn dan 
zalven en pasta’s. Het nadeel hiervan is dat 
de huid de werkzame stof in crèmes moeilij-
ker opneemt. Om deze reden moet je crèmes 
goed in de huid wrijven.

Afbeelding 4.4 Klaarmaken van een suspensie 
voor een injectie.

Afbeelding 4.5 Zalf heeft een vettige substantie.
© Matt Valentine / Shutterstock / Pearson Asset Library
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4.3.5 Zetpil
Zetpillen zijn medicijnen die je via de anus 
inbrengt en die op deze manier in de darm 
terechtkomen. Het medicijn werkt in de darm 
of wordt daar opgenomen in het bloed.

4.3.6 Inhalatie/verneveling
Bij de behandeling van astma of COPD is het 
belangrijk dat de medicijnen in de longen 
terechtkomen. Daarom worden deze medi-
cijnen als inhalatiemedicijnen gegeven. Zo is 
er minder medicijn nodig voor hetzelfde ef-
fect, zijn er minder bijwerkingen en werkt het 
soms sneller dan een tablet. Het nadeel hier-
van is dat veel zorgvragers niet op de goede 
manier inhaleren. Daardoor komen de me-
dicijnen niet op de juiste plek terecht. Ook 
krijgen zorgvragers nog weleens last van een 
droge mond door deze medicijnen. Begeleid 
zorgvragers dan ook goed bij het gebruik 
van inhalatiemedicijnen. Instrueer ze hoe ze 
moeten inhaleren. Er zijn veel verschillende 
inhalatoren, die je allemaal net iets anders 
gebruikt. Als zorgverlener moet je goed on-
derscheid kunnen maken tussen de verschil-
lende inhalatoren.
Een dosisaerosol is een soort spuitbusje ge-
vuld met medicijnen dat je in een inhalator 
klikt. Met een druk op de aerosol komt het 

medicijn vrij. Een voorzetkamer laat het inha-
leren van medicijnen gemakkelijker en beter 
verlopen. Een voorzetkamer is een plastic of 
aluminium holle buis die je op de inhalator 
klikt. De holte noem je de kamer. Met een 
druk op de aerosol komt het medicijn in de 
kamer terecht. De zorgvrager inhaleert het 
medicijn, terwijl hij rustig in- en uitademt. 
Het medicijn komt zo vaak beter in de longen 
terecht dan bij gebruik van een dosisaerosol 
zonder voorzetkamer.

Een vernevelaar zet het inhalatiemedicijn om 
in nevel of mist. Deze bereikt nog effectiever 
de longen door het medicijn in heel kleine 
druppeltjes te verdelen. In het ziekenhuis 
sluit je de vernevelaar altijd op een lucht- of 

Afbeelding 4.6 Zetpil. 
© Bombaert Patrick / Shutterstock / Pearson Asset Library

Afbeelding 4.7 Een dosisaerosol in een inhalator.

Afbeelding 4.8 Vernevelaar.
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zuurstofbron aan. In een verpleeghuis of in de 
thuissituatie maken vernevelaars gebruik van 
omgevingslucht. 

4.3.7 Vloeistof en poeder voor injectie
Het toedienen van medicijnen via een injec-
tie kan op verschillende manieren: subcutaan 
(onder de huid), intramusculair (in een spier) 
en intraveneus (in een ader). Voor injecties is 
het nodig dat het geneesmiddel vloeibaar is. 
Vloeistoffen kun je direct injecteren. Poeders 
los je eerst op in een vloeistof. Bij een injectie 
komt het medicijn uiteindelijk in het bloed 
terecht. En heeft de werkzame stof effect op 
de plaats van de aandoening.

4.3.8 Druppels en sprays voor ogen, 
oren en neus

Medicijnen voor de ogen en oren dien je 
meestal toe in de vorm van druppels. Medi-
cijnen voor de neus dien je meestal toe in de 
vorm van een spray. Deze medicijnen hebben 
een lokaal effect en erg weinig systemische 
bijwerkingen.

4.3.9 Geneesmiddelenpleisters
Je kunt medicijnen ook in de vorm van een 
pleister toedienen. Het voordeel hiervan is dat 
een pleister enige tijd kan blijven zitten. De 
afgifte van het medicijn wordt hierdoor gelijk-
matig over de tijd verspreid. De pleister geeft 
het medicijn af dat vervolgens in het bloed 
wordt opgenomen. Het is dus geen lokale the-
rapie, zoals een zalf, pasta of crème. Op een 
transdermale pleister geef je weer wanneer 
deze geplakt is. Het is belangrijk daarop te let-
ten, zodat de pleister niet te lang blijft zitten.

4.4 Specifieke 
toedieningswegen

In de vorige paragraaf hebben we het gehad 
over de verschilende toedieningsvormen van 
medicijnen zoals poeder, tablet en dragee. De 
meeste medicijnen breng je in via de mond, 
de huid, de longen of de anus. Er is echter 
ook een aantal specifieke toedieningswegen. 
Daarover lees je in de volgende paragrafen. 

4.4.1 Toediening onder de tong 
(sublinguaal)

Aan de onderkant van de tong loopt een aan-
tal grote bloedvaten, waardoor medicijnen 
snel opgenomen worden. 

Stappenplan voor het sublinguaal 
toedienen van medicijnen

Voor het sublinguaal toedienen van medicij-
nen zet je de volgende materialen klaar:

• de toedienlijst;

• het medicijn;

• een prullenbak. 

Afbeelding 4.9 Transdermale pleister.
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Voorafgaand aan de toediening regel je ook de 
dubbele controle van de medicijnen.

1 Maak je handen goed schoon. Bij zichtbaar 
vuil met zeep en water, anders met hand-
alcohol.

2 Zet alle materialen klaar, zodat je er ge-
makkelijk bij kunt.

3 Controleer de naam en geboortedatum van 
de zorgvrager.

4 Controleer of de zorgvrager op de hoogte 
is van het medicijn, de toediening en de 
bijwerkingen.

5 Controleer het medicijn op:
– houdbaarheidsdatum;
– kleur en uiterlijk;
– manier van toedienen.

6 Vergelijk samen met de zorgvrager de toe-
dienlijst met het medicijn. Let daarbij op:
– soort;
– dosis;
– tijdstip van toedienen.

7 Bereid het medicijn voor, zodat je het kan 
toedienen.

 Bij een spray:
a Maak de verpakking open.
b Spray bij een nieuwe fles eerst twee keer 

in de lucht.
8 Leg de zorgvrager uit dat hij het genees-

middel niet moet doorslikken. Ook moet 
hij wachten met eten, drinken en roken tot 
het medicijn helemaal opgenomen is.

9 Laat de zorgvrager zitten.
10 Laat de zorgvrager de tablet of de spray 

vastpakken. Of neem de tablet of spray zelf 
in de hand.

11 Laat de zorgvrager het puntje van de tong 
tegen het gehemelte houden.

 Bij een spray: laat de zorgvrager diep inade-
men.

12 Laat de zorgvrager het medicijn onder de 
tong aanbrengen. Of breng het zelf aan on-
der de tong van de zorgvrager.
– Tablet
 Leg het medicijn onder de tong.
–  Spray
 Spray het medicijn één of twee keer on-

der de tong of tegen de onderkant van 
de tong (kijk in het voorschrift hoe vaak 
je moet sprayen). Houd de sprayfles 
hierbij rechtop, zo dicht tegen de mond 
als mogelijk.

13 Laat de zorgvrager de mond direct dicht-
doen.

 Bij een spray: de zorgvrager mag nu uitade-
men.

14 Zeg de zorgvrager dat het medicijn niet 
doorgeslikt of ingeademd mag worden.

15 Ruim alles op.
16 Was of desinfecteer je handen.
17 Teken de toedienlijst af. Noteer:

– het tijdstip van toedienen;
– het soort medicijn;
– de concentratie;
– de hoeveelheid;
– de manier van toedienen;
– de eventuele bijzonderheden.

Afbeelding 4.10 Toediening onder de tong.
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4.4.2 Toediening via de wangzak
Het toedienen van medicijnen via de wangzak 
kan op verschillende manieren. Staat de ma-
nier van toedienen bij deze specifieke zorgvra-
ger niet duidelijk op de toedienlijst? Bespreek 
dit dan met de arts. Mogelijkheden zijn:

• Via de binnenzijde van de onderlip. Je 
druppelt het benodigde aantal druppels op 
een lepel. En dient de druppels met de le-
pel toe aan de binnenkant van de onderlip. 
Je wrijft het medicijn in de onderlip.

• Je spuit het medicijn met een spuitje in de 
wangzak.

• Via de mond, met een lepel. Je druppelt 
het benodigde aantal druppels op een le-
pel. Daarna meng je dit met water, thee of 
vruchtensap.

Druppel nooit met het flesje de druppels di-
rect in de mond. Het dopje kan van het flesje 
afgaan. Ook is het dan moeilijk te controleren 
of je het juiste aantal druppels hebt gegeven.

Stappenplan voor het toedienen van 
medicijnen via de wangzak

Voor het toedienen van medicijnen in de 
wangzak zet je de volgende materialen klaar:

• de toedienlijst;

• het medicijn;

• 1 ml-spuit;

• een gaasje;

• handschoenen;

• eventueel een wattenstaafje/tongspatel;

• een prullenbak. 

Voorafgaand aan de toediening regel je ook de 
dubbele controle van de medicijnen.

1 Maak je handen goed schoon. Bij zichtbaar 
vuil met zeep en water, anders met hand-
alcohol.

2 Zet alle materialen klaar, zodat je er ge-
makkelijk bij kunt.

3 Controleer de naam en geboortedatum van 
de zorgvrager.

4 Controleer of de zorgvrager op de hoogte 
is van het medicijn, de toediening en de 
bijwerkingen.

5 Controleer het medicijn op:
– houdbaarheidsdatum;
– kleur en uiterlijk;
– manier van toedienen.

6 Vergelijk samen met de zorgvrager de toe-
dienlijst met het medicijn. Let daarbij op:
– soort;
– dosis;
– tijdstip van toedienen.

7 Trek de handschoenen aan.
8 Maak de verpakking van de spuit open, 

maar laat de spuit in de geopende verpak-

Afbeelding 4.11 Toediening via wangzak.
© Joanna Szycik / Alamy Stock Photo
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king liggen. Maak de verpakking van het 
medicijn open. 

9 Maak het medicijn gereed voor toediening.
10 Houd de flacon met het medicijn onder-

steboven. 
11 Zet de spuit tegen de opening van het fles-

je. 
12 Zuig met de spuit de voorgeschreven hoe-

veelheid medicijn op uit het flesje. 
13 Ontlucht de spuit en controleer of de juiste 

hoeveelheid medicijn is opgezogen. Zuig 
indien nodig meer medicijn op of verwij-
der het teveel aan medicijn uit de spuit.

14 Leg de spuit terug in de verpakking.
15 Laat de zorgvrager de mond openen.
16 Maak de wangzak droog met behulp van 

het gaasje. Gebruik hiervoor eventueel een 
wattenstaafje of spatel omwikkeld met een 
gaasje. Zorg dat de zorgvrager niet kan bij-
ten.

17 Steek de spuit in de mond van de zorgvra-
ger en spuit het medicijn in de wangzak.

18 Trek de handschoenen uit.
19 Was of desinfecteer je handen.
20 Ruim alles op.
21 Teken de toedienlijst af. Noteer:

– het tijdstip van toedienen;
– het soort medicijn;
– de concentratie;
– de hoeveelheid;
– de manier van toedienen;
– de eventuele bijzonderheden.

4.4.3 Toediening via de neus
Er bestaan neusdruppels, neuszalf en neus-
spray voor het toedienen van medicijnen via 
de neus.

Neusdruppels
Bij het toedienen van neusdruppels let je op 
een aantal zaken. Allereerst is de houding van 
de zorgvrager bij het toedienen van de neus-
druppels van belang. De zorgvrager kantelt 
het hoofd zo ver mogelijk naar achteren. An-
ders loopt het medicijn in de keel in plaats 
van in de neusholtes.
Verder kan de zorgvrager na het toedienen 
van de neusdruppels last hebben van een vie-
ze smaak, kortademigheid of hoesten. Je let 
op deze bijwerkingen en schat in hoeveel last 
de zorgvrager ervan heeft. Bovendien ben je 
bij het toedienen van de neusdruppels alert 
op de houdbaarheidsdatum. Een flesje neus-
druppels mag je maar één maand gebruiken. 
Daarom schrijf je de openingsdatum op elk 
nieuw geopend flesje. Een flesje neusdruppels 
moet je weggooien als niet duidelijk is hoe-
lang de zorgvrager het flesje al gebruikt.
Het flesje mag niet in contact komen met de 
huid of de binnenkant van de neus. Zo voor-
kom je dat er bacteriën op het flesje terecht-
komen. Soms gebruiken zorgvragers gelijktij-
dig verschillende neusdruppels. De volgorde 
van toediening staat op het recept. Tussen de 
toediening van verschillende neusdruppels 
moet je 3-5 minuten wachten.

Stappenplan voor het toedienen van 
neusdruppels

Voor het toedienen van neusdruppels zet je de 
volgende materialen klaar:

• de toedienlijst;

• het medicijn;

• een zakdoek;
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• een prullenbak. 

Voorafgaand aan de toediening regel je ook de 
dubbele controle van de medicijnen.

1 Maak je handen goed schoon. Bij zichtbaar 
vuil met zeep en water, anders met hand-
alcohol.

2 Zet alle materialen klaar, zodat je er ge-
makkelijk bij kunt.

3 Controleer de naam en geboortedatum van 
de zorgvrager.

4 Controleer of de zorgvrager op de hoogte 
is van het medicijn, de toediening en de 
bijwerkingen.

5 Controleer het medicijn op:
– houdbaarheidsdatum;
– kleur en uiterlijk;
– manier van toedienen.

6 Vergelijk samen met de zorgvrager de toe-
dienlijst met het medicijn. Let daarbij op:
– soort;
– dosis;
– tijdstip van toedienen.

7 Laat de zorgvrager de neus snuiten of op-
halen. 

8 Laat de zorgvrager het hoofd naar achteren 
kantelen.

9 Breng de neusdruppels op de volgende 
manier in een neusgat: 
a Neem de pipet van het flesje.
b Zuig met de pipet enkele neusdruppels 

op uit het flesje.
c Breng de pipet horizontaal boven het 

juiste neusgat.
d Zorg ervoor dat de neusdruppels van-

uit de pipet langs de buitenzijde van de 
neusvleugel in het neusgat terechtko-
men.

e Draai de pipet weer op het flesje.
10 Herhaal stap 7 t/m 9 voor de toediening 

van neusdruppels in het andere neusgat.
11 Laat de zorgvrager het hoofd goed voor-

overbuigen om de neusdruppels een paar 
seconden in te laten werken.

12 Ruim alles op.
13 Was of desinfecteer je handen.
14 Heb je een nieuw flesje geopend, schrijf 

dan de datum van openen op het etiket.
15 Teken de toedienlijst af. Noteer:

– het tijdstip van toedienen;
– het soort medicijn;
– de concentratie;
– de hoeveelheid;
– de manier van toedienen.

Afbeelding 4.12 Voordat je de neusdruppels toe-
dient, vraag je de zorgvrager de neus te snuiten.

Afbeelding 4.13 Zorg ervoor dat de neusdruppels 
vanuit de pipet langs de buitenzijde van de neus-
vleugel in het neusgat terechtkomen.
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Neuszalf
Een neuszalf bevat meestal een antibioticum 
en wordt voorgeschreven bij bacteriële infec-
ties. Een antibioticum gebruik je altijd precies 
zoals de arts heeft aangegeven op het recept. 
Ook als de klachten over zijn, moet de zorg-
vrager het recept aanhouden. Misschien zijn 
er namelijk nog bacteriën aanwezig, terwijl 
de klachten al weg zijn. Neuszalf is beperkt 
houdbaar. Bij het openen van een nieuwe tube 
schrijf je de openingsdatum op het etiket. De 
tube mag niet in contact komen met de huid. 
Of met de binnenkant van de neus van de 
zorgvrager. Hierdoor kunnen bacteriën op de 
tube terechtkomen. Soms gebruiken zorgvra-
gers gelijktijdig verschillende neuszalven. De 
volgorde van toediening staat op het recept.

Stappenplan voor het toedienen van 
neuszalf

Voor het toedienen van neuszalf zet je de vol-
gende materialen klaar:

• de toedienlijst;

• het medicijn;

• twee wattenstaafjes;

• een zakdoek;

• een prullenbak.

Voorafgaand aan de toediening regel je ook de 
dubbele controle van de medicijnen.

1 Maak je handen goed schoon. Bij zichtbaar 
vuil met zeep en water, anders met hand-
alcohol.

2 Zet alle materialen klaar, zodat je er ge-
makkelijk bij kunt.

3 Controleer de naam en geboortedatum van 
de zorgvrager.

4 Controleer of de zorgvrager op de hoogte 
is van het medicijn, de toediening en de 
bijwerkingen.

5 Controleer het medicijn op:
– houdbaarheidsdatum;
– kleur en uiterlijk;
– manier van toedienen.

6 Vergelijk samen met de zorgvrager de toe-
dienlijst met het medicijn. Let daarbij op:
– soort;
– dosis;
– tijdstip van toedienen.

7 Laat de zorgvrager de neus snuiten en het 
hoofd naar achteren kantelen.

8 Neem de tube met neuszalf en breng een 
streepje zalf van ongeveer 1 cm aan op een 
wattenstaafje.

Afbeelding 4.14 Vraag de zorgvrager de neus 
te snuiten (stap 7).

Afbeelding 4.15 Neem de tube met neuszalf en 
breng een streepje zalf van ongeveer 1 cm aan op 
een wattenstaafje (stap 8).
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9 Breng de neuszalf nu met het wattenstaafje 
aan in het neusgat.

10 Herhaal stap 8 en 9 voor het toedienen van 
de neuszalf in het andere neusgat. Gebruik 
hierbij een nieuw wattenstaafje.

11 Knijp de neus bij de neusvleugels dicht. 
Masseer de neusvleugels, zodat de neuszalf 
zich goed kan verspreiden.

12 Verwijder zo nodig zalf die niet in het 
neusgat is terechtgekomen met een tissue.

13 Ruim alles op.
14 Was of desinfecteer je handen.
15 Teken de toedienlijst af. Noteer:

– het tijdstip van toedienen;

– het soort medicijn;
– de concentratie;
– de hoeveelheid;
– de manier van toedienen;
– de eventuele bijzonderheden.

Neusspray
Voordat je neusspray toedient, spray je een 
aantal keer in de lucht. De zorgvrager zit met 
het hoofd voorovergebogen. Bij het openen 
van een nieuw flesje schrijf je de openingsda-
tum op het etiket. Je gooit de neusspray weg 
wanneer de openingsdatum niet bekend is. Of 
wanneer het flesje langer dan drie maanden 
open is.

Stappenplan voor het toedienen van 
neusspray

Voor het toedienen van neusspray zet je de 
volgende materialen klaar:

• de toedienlijst;

• het medicijn;

• een zakdoek;

• een prullenbak. 

Voorafgaand aan de toediening regel je ook de 
dubbele controle op de medicijnen.

1 Maak je handen goed schoon. Bij zichtbaar 
vuil met zeep en water, anders met hand-
alcohol.

2 Zet alle materialen klaar, zodat je er gemak-
kelijk bij kunt.

3 Controleer de naam en geboortedatum van 
de zorgvrager.

Afbeelding 4.16 Breng de neuszalf nu met het 
wattenstaafje aan in het neusgat (stap 9).

Afbeelding 4.17 Knijp de neus bij de neusvleugels 
dicht. Masseer de neusvleugels, zodat de neuszalf 
zich goed kan verspreiden (stap 11).
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4 Controleer of de zorgvrager op de hoogte 
is van het medicijn, de toediening en de 
bijwerkingen.

5 Controleer het medicijn op:
– houdbaarheidsdatum;
– kleur en uiterlijk;
– manier van toedienen.

6 Vergelijk samen met de zorgvrager de toe-
dienlijst met het medicijn. Let daarbij op:
– soort;
– dosis;
– tijdstip van toedienen.

7 Laat de zorgvrager de neus snuiten of op-
halen.

8 Schud de neusspray altijd voor gebruik. 
9 Haal de dop van de neusspray. Plaats in-

dien nodig een doseerpomp op de flacon.
10 Neem de neusspray nu op de volgende 

wijze in de hand: houd de duim aan de 
onderkant van de neusspray en houd het 
bovenstuk tussen wijs- en middelvinger 
vast. Bij de toediening is het spraygedeelte 
naar boven gericht.

11 Spray bij het eerste gebruik van de neus-
spray een paar keer in de lucht. Houd de 
neusspray hierbij rechtop.

12 Er is een verschil in het toedienen van 
neusspray met en zonder doseerpompje.

 Vervolg bij een neusspray zonder doseera 
pompje (meest gebruikt):
a Laat de zorgvrager het hoofd voorover-

buigen. Het is handig om een bedlege-
rige zorgvrager op de bedrand te laten 
zitten.

b Laat de zorgvrager één neusgat goed 
dichtdrukken.

c Breng het spraygedeelte van de neus-
spray in het andere neusgat.

d Spray het medicijn in dit neusgat. Laat 

de zorgvrager tijdens de toediening 
goed doorademen. De bedoeling is dat 
het medicijn wordt opgesnoven.

e Maak het deel dat in de neus is gebracht 
schoon met een tissue. Doe de dop weer 
op het flesje.

f Vervolg bij een neusspray met een do-
seerpompje:

g Haal het dopje van het flesje met neus-
spray.

h Neem het doseerpompje uit de ver-
pakking en breng het pompje met een 
draaiende beweging aan op het flesje.

i Laat de zorgvrager één neusgat dicht-
drukken. Breng het spraygedeelte van 
de neusspray in het andere neusgat.

j Spray het medicijn in dit neusgat. Laat 
de zorgvrager tijdens de toediening 
goed doorademen. De bedoeling is dat 
het medicijn wordt opgesnoven.

k Het doseerpompje kan op de neusspray 
blijven zitten. Doe na gebruik het be-
schermkapje op het spraygedeelte.

13 Herhaal stap 12 indien nodig voor de toe-
diening van het medicijn in het andere 
neusgat.

14 Ruim alles op.
15 Was of desinfecteer je handen.
16 Heb je een nieuw flesje geopend, schrijf 

dan de datum van openen op het etiket.
17 Teken de toedienlijst af. Noteer:

– het tijdstip van toedienen;
– het soort medicijn;
– de concentratie;
– de hoeveelheid;
– de manier van toedienen;
– de eventuele bijzonderheden.
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4.4.4 Toediening via het oor
Oordruppels worden in de gehoorgang ge-
bracht met behulp van een pipet. Voor het 
toedienen bestudeer je eerst goed de bijslui-
ter. Het is het gemakkelijkst als de zorgvrager 
zit of ligt tijdens het druppelen. Er kan ont-
stekingsvuil in het oor zitten. Dit kun je voor-
zichtig weghalen met een wattenstaafje, maar 
alleen op voorschrift van de arts. Je dient de 
oordruppels toe op lichaamstemperatuur; 
eventueel kun je ze opwarmen met de han-
den of in handwarm water. Tijdens het drup-
pelen van de gehoorgang moet je het uiteinde 
van de pipet kunnen zien. Daarmee voorkom 
je beschadiging van het trommelvlies. Moet 
je meerdere soorten oordruppels toedienen? 
Hanteer dan de volgorde die in het voorschrift 
staat. Oordruppels zijn beperkt houdbaar na 
opening. Vermeld dus op het flesje de datum 
waarop je het voor het eerst hebt openge-
maakt. Raadpleeg de arts als de zorgvrager 
duizelig wordt of als er bloed, vocht of pus uit 
het oor komt.
 

Stappenplan voor het toedienen van 
oordruppels

Voor het toedienen van oordruppels zet je de 
volgende materialen klaar:

• de toedienlijst;

• het medicijn;

• een zakdoek;

• eventueel een wattenstaafje.

Voorafgaand aan de toediening regel je ook de 
dubbele controle op de medicijnen.

1 Maak je handen goed schoon. Bij zichtbaar 
vuil met zeep en water, anders met hand-
alcohol.

2 Zet alle materialen klaar, zodat je er ge-
makkelijk bij kunt.

3 Controleer de naam en geboortedatum van 
de zorgvrager.

4 Controleer of de zorgvrager op de hoogte 
is van het medicijn, de toediening en de 
bijwerkingen.

5 Controleer het medicijn op:
– houdbaarheidsdatum;
– kleur en uiterlijk;
– manier van toedienen.

6 Vergelijk samen met de zorgvrager de toe-
dienlijst met het medicijn. Let daarbij op:
– soort;
– dosis;
– tijdstip van toedienen.

7 Laat de zorgvrager liggen of zitten met het 
hoofd iets opzij gebogen.

8 Maak eventueel de buitenzijde van het 
oor schoon met een wattenstaafje. Hierbij 
moet het watje zichtbaar blijven.

9 Gebruik de pipet om de vloeistof op te zui-
gen.

10 Neem de pipet in één hand. 
11 Zorg er met de andere hand voor dat de ge-

hoorgang zichtbaar wordt. Dit doe je door 
de oorschelp voorzichtig iets naar achteren 
en omhoog te trekken.

Afbeelding 4.18 Trek de oorschelp iets naar achte-
ren en omhoog (stap 11).
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12 Druppel de oordruppels met behulp van 
de pipet in het oor. Zorg er hierbij voor dat 
het uiteinde van de pipet zichtbaar blijft.

13 Laat de oorschelp weer los.
14 Laat de zorgvrager tien minuten zitten of 

liggen in dezelfde houding.
15 Wissel gedurende deze tien minuten en-

kele malen druk uit op het oorklepje. Trek 
af en toe aan de oorschelp.

16 Maak de oorschelp zo nodig droog met een 
zakdoek.

17 Als de oordruppels zijn voorgeschreven 
voor beide oren, herhaal dan de stappen 
7-16 bij het andere oor.

18 Ruim alles op.
19 Was of desinfecteer je handen.
20 Heb je een nieuw flesje geopend, schrijf 

dan de datum van openen op het etiket.
21 Teken de toedienlijst af. Noteer:

– het tijdstip van toedienen;
– het soort medicijn;
– de concentratie;
– de hoeveelheid;
– de manier van toedienen;
– de eventuele bijzonderheden.

4.4.5 Toediening via het oog 
Er bestaan oogdruppels en oogzalf voor het 
toedienen van medicijnen via het oog.

Oogdruppels
Oogdruppels zitten in een druppelflesje. Je 
druppelt per keer één druppel in het onder-
ste ooglid. Het druppelflesje is steriel en mag 
maar voor één zorgvrager gebruikt worden. 
Het is belangrijk dat het flesje de huid, het 
slijmvlies en de oogharen niet aanraakt. Ook 
houd je het flesje bij het druppelen ver genoeg 
van het oog. Zo voorkom je dat de druppels 
een verbinding maken tussen het flesje en het 
oog. Er ontstaat dan een soort ’vochtzuiltje’ 
waarlangs bacteriën in het flesje kunnen ko-
men. Het flesje is in deze gevallen niet meer 
steriel en moet weggegooid worden.
Controleer altijd het etiket van het flesje. Als 
je de verkeerde oogdruppels geeft, kan dit 
ernstige gevolgen hebben voor een zorgvra-
ger. Oogdruppels zijn maar kort houdbaar. 
Op een nieuw flesje noteer je direct de datum 
van opening. Het flesje mag dan één maand 
gebruikt worden. Het flesje moet afgesloten 
bewaard worden. Als een flesje geen datum 
heeft of open bewaard is, moet je het weg-
gooien.
Bij sommige oogdruppels kan de zorgvrager 
kort last hebben van jeuk, roodheid of een be-
nauwd gevoel.
Tijdens het toedienen mag de zorgvrager geen 
contactlenzen dragen. De lenzen kunnen door 
de medicijnen troebel worden. Ook kan het 
gebeuren dat het medicijn door de lenzen niet 
goed in het oog kan komen. Na het druppelen 
kunnen harde lenzen gelijk weer in. Zachte 
lenzen mogen na dertig minuten weer in.
Als een zorgvrager oogdruppels en oogzalf 

Afbeelding 4.19 Druk af en toe op het oorklepje 
en trek af en toe aan de oorschelp tijdens de tien 
minuten na het inbrengen (stap 15).
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krijgt, geef je eerst de oogdruppels. Na vijf 
minuten breng je dan de oogzalf aan. Als een 
zorgvrager verschillende soorten oogdruppels 
gebruikt, houd je de volgorde aan die de arts 
voorschrijft. Wacht tussen de verschillende 
soorten druppels telkens vijf minuten. Zo kan 
het medicijn zich over het oog verdelen.

Stappenplan voor het toedienen van 
oogdruppels

Voor het toedienen van oogdruppels zet je de 
volgende materialen klaar:

• de toedienlijst;

• het medicijn;

• een handdoek;

• twee gaasjes of zakdoekjes.

Voorafgaand aan de toediening regel je ook de 
dubbele controle op de medicijnen.

1 Maak je handen goed schoon. Bij zichtbaar 
vuil met zeep en water, anders met hand-
alcohol.

2 Zet alle materialen klaar, zodat je er ge-
makkelijk bij kunt.

3 Controleer de naam en geboortedatum van 
de zorgvrager.

4 Controleer of de zorgvrager op de hoogte 
is van het medicijn, de toediening en de 
bijwerkingen.

5 Controleer het medicijn op:
– houdbaarheidsdatum;
– kleur en uiterlijk;
– manier van toedienen.

6 Vergelijk samen met de zorgvrager de toe-
dienlijst met het medicijn. Let daarbij op:

– soort;
– dosis;
– tijdstip van toedienen.

7 Controleer of je allebei de ogen moet drup-
pelen.

8 Laat de zorgvrager eventuele contactlenzen 
uitdoen.

9 Controleer of het ooglid schoon is. Maak 
het oog schoon wanneer dat niet zo is. Ge-
bruik een nat gaasje (met kraanwater) en 
veeg van buiten naar binnen. Maak vervol-
gens je handen goed schoon.

10 Verwijder de dop van het flesje. Leg de dop 
op een gaasje of zakdoek.

11 Laat de zorgvrager zitten en ga achter de 
zorgvrager staan. Laat de zorgvrager het 
hoofd naar achteren buigen en naar boven 
kijken. Het hoofd van de zorgvrager kan 
tegen je buik rusten.

12 Houd het oogdruppelflesje vast zoals je 
een pen vastpakt.

Afbeelding 4.20 Vraag de zorgvrager het hoofd 
naar achteren te buigen en naar boven te kijken 
(stap 11).

Afbeelding 4.21 Houd het oogdruppelflesje vast 
zoals je een pen vastpakt (stap 12).
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13 Steun met je hand op het voorhoofd, de 
neusbrug of de slaap van de zorgvrager. 
En houd het flesje boven het oog (raak het 
oog, de oogleden en de wimpers niet aan).

14 Vraag de zorgvrager een gootje te maken 
door het onderooglid met de wijsvinger 
naar onderen te trekken. Lukt dit niet? 
Dan kun je dit zelf doen met de duim van 
je andere hand.

15 Laat het voorgeschreven aantal druppels in 
het gootje vallen door in het flesje te knijpen.

16 De zorgvrager kan weer recht gaan zitten.
17 Laat de zorgvrager het oog rustig sluiten 

(niet knijpen). Vraag de zorgvrager de 
traanbuis minimaal één minuut dicht te 
drukken. Dit doet hij door zacht te druk-
ken net onder het kleine, harde bobbeltje 
in de binnenhoek van het oog (aan de kant 
van de neus).

18 Als er te veel vloeistof is: verwijder de 
vloeistof van buiten naar binnen in één be-
weging met een papieren zakdoekje of een 
gaasje.

19 Als je ook het andere oog moet druppelen, 
herhaal je stappen 8 t/m 18 voor het an-
dere oog.

20 Als er meerdere soorten oogdruppels voor-
geschreven zijn: wacht vijf minuten. Her-
haal daarna stappen 8 t/m 18 met de an-
dere oogdruppels.

21 Ruim alles op.
22 Was of desinfecteer je handen.
23 Heb je een nieuw flesje geopend, schrijf 

dan de datum van openen op het etiket.
24 Teken de toedienlijst af. Noteer:

– het tijdstip van toedienen;
– het soort medicijn;
– de concentratie;
– de hoeveelheid;
– de manier van toedienen;
– de eventuele bijzonderheden.

Oogzalf
Oogzalf zit in een kleine tube. Er wordt een 
slangetje zalf in het onderste ooglid aange-
bracht. De lichaamswarmte maakt de zalf 
zacht, waardoor het medicijn over het oog 
verspreid wordt. Net als bij de druppelflesjes 
mag de punt van de tube het oog, de huid of 
de wimpers niet aanraken. Raakt de tube toch 
iets aan, dan moet je hem weggooien. Oogzalf 
is beperkt houdbaar. Daarom schrijf je na het 
openen van de tube de openingsdatum op het 
etiket. Controleer de datum vóór het toedie-
nen van de oogzalf. De tube oogzalf mag maar 
voor één zorgvrager worden gebruikt. Soms 
gebruikt een zorgvrager gelijktijdig verschil-

Afbeelding 4.22 Trek het onderste ooglid naar be-
neden zodat er een gootje ontstaat. Druppel hierin 
het voorgeschreven aantal druppels (stap 14 en 15).

Afbeelding 4.23 Vraag de zorgvrager de ogen te 
sluiten en de traanbuis zachtjes dicht te drukken 
(stap 17).
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lende soorten oogzalf. De volgorde van toe-
dienen staat op het recept. Het kan ook voor-
komen dat een zorgvrager gelijktijdig oog-
druppels en oogzalven gebruikt. Dan breng je 
eerst de oogdruppels aan. Als je verschillende 
soorten oogmedicijnen toedient, wacht je vijf 
minuten tussen de toedieningen. Tijdens deze 
vijf minuten kan het medicijn in het oog wor-
den opgenomen.

Stappenplan voor het toedienen van 
oogzalf

Voor het toedienen van oogzalf zet je de vol-
gende materialen klaar:

• de toedienlijst;

• het medicijn;

• twee gaasjes of zakdoekjes.

Voorafgaand aan de toediening regel je ook de 
dubbele controle op de medicijnen.

1 Maak je handen goed schoon. Bij zichtbaar 
vuil met zeep en water, anders met hand-
alcohol.

2 Zet alle materialen klaar, zodat je er ge-
makkelijk bij kunt.

3 Controleer de naam en geboortedatum van 
de zorgvrager.

4 Controleer of de zorgvrager op de hoogte 
is van het medicijn, de toediening en de 
bijwerkingen.

5 Controleer het medicijn op:
– houdbaarheidsdatum;
– kleur en uiterlijk;
– manier van toedienen.

6 Vergelijk samen met de zorgvrager de toe-

dienlijst met het medicijn. Let daarbij op:
– soort;
– dosis;
t– ijdstip van toedienen.

7 Controleer of je allebei de ogen moet zal-
ven.

8 Laat de zorgvrager eventuele contactlenzen 
uitdoen.

9 Controleer of het ooglid schoon is. Maak 
het oog schoon als dat niet zo is. Gebruik 
een nat gaasje (met kraanwater) en veeg 
van buiten naar binnen. Maak vervolgens 
je handen goed schoon.

10 Open de tube. Leg de dop op een gaasje of 
zakdoek. 

11 Ga achter de zorgvrager staan.
12 Laat de zorgvrager de juiste houding aan-

nemen. Vraag de zorgvrager het hoofd een 
beetje naar achteren te kantelen en om-
hoog te kijken. Laat het hoofd van de zorg-
vrager tegen je buik rusten.

13 Houd de tube vast zoals je een pen vast-
pakt.

14 Steun ontspannen met de hand waarmee 
je de tube vasthoudt op het voorhoofd van 
de zorgvrager. 

Afbeelding 4.24 Vraag de zorgvrager het hoofd 
een beetje naar achteren te kantelen en omhoog te 
kijken. Steun ontspannen met de hand waarmee je 
de tube vasthoudt op het voorhoofd van de zorg-
vrager (stap 14).
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15 Houd de tube schuin boven het oog. Wijs 
met de punt richting het onderste ooglid. 

16 Trek met de wijsvinger van je andere hand 
het ooglid iets naar beneden. Of laat de 
zorgvrager dit doen. Hierdoor ontstaat er 
een gootje aan de onderzijde van het oog.

17 Breng de zalf nu in een reepje van 0,5 tot 1 
cm van buiten naar binnen aan in dit goot-
je. Voorkom dat de tube in aanraking komt 
met het oog van de zorgvrager.

18 Laat het ooglid en voorhoofd van de zorg-
vrager los. De zorgvrager mag het hoofd nu 
terugbuigen.

19 Laat de zorgvrager de ogen rustig sluiten. 
De zorgvrager mag niet met de ogen knij-
pen.

20 Verwijder zalf die aan de buitenzijde van 
het oog is terechtgekomen met een tissue.

21 Herhaal zo nodig stappen 8 t/m 20 voor 
het andere oog.

22 Ruim alles op.
23 Was of desinfecteer je handen.
24 Teken de toedienlijst af. Schrijf op:

– het tijdstip van toedienen;
– het soort medicijn;
– de concentratie;
– de hoeveelheid;
– de manier van toedienen;
– de eventuele bijzonderheden.

4.4.6  Toediening via de luchtwegen
Je kunt op verschillende manieren medicij-
nen toedienen via de luchtwegen. Welke ma-
nier het beste bij de zorgvrager past, hangt af 
van de kracht van inademen en de hand- en 
ademhalingscoördinatie.

Droogpoederinhalator
Er bestaan verschillende soorten droogpoe-
derinhalatoren, bijvoorbeeld een turbuhaler, 
diskus-inhalator of een cyclohaler. Bij inha-
latie via een droogpoederinhalator moet de 
zorgvrager krachtig kunnen inhaleren. 

Stappenplan voor het inhaleren met een 
poederinhalator

Voor het inhaleren met een poederinhalator 
zet je de volgende materialen klaar:

• instructies voor gebruik van de inhalator;

• de toedienlijst;

• het medicijn;

• inhalatiecapsule(s);

• een glas water.

Voorafgaand aan de toediening regel je ook de 
dubbele controle op de medicijnen.

1 Maak je handen goed schoon. Bij zichtbaar 
vuil met zeep en water, anders met hand-
alcohol.

2 Zet alle materialen klaar, zodat je er ge-
makkelijk bij kunt.

3 Controleer de naam en geboortedatum van 
de zorgvrager.

4 Controleer of de zorgvrager op de hoogte 
is van het medicijn, de toediening en de 

Afbeelding 4.25 Breng de zalf van buiten naar 
binnen aan in het gootje (stap 17).
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bijwerkingen.
5 Controleer het medicijn op:

– houdbaarheidsdatum;
– kleur en uiterlijk;
– manier van toedienen.

6 Vergelijk samen met de zorgvrager de toe-
dienlijst met het medicijn. Let daarbij op:
– soort;
– dosis;
t– ijdstip van toedienen.

7 Geef de zorgvrager instructies over de juis-
te wijze van inhalatie.

8 Controleer of de mond van de zorgvrager 
leeg is. Bij een droge mond kan de zorgvra-
ger zo nodig een slok water nemen.

9 Verwijder een eventuele beschermkap en 
maak de poederinhalator volgens de in-
structies klaar voor gebruik.

10 Laat de zorgvrager rechtop zitten of staan 
met het hoofd iets naar achteren gebogen.

11 Laat de zorgvrager langzaam volledig uit-
ademen.

12 Houd de inhalator horizontaal en breng 
deze richting de mond van de zorgvrager. 
Laat de zorgvrager het mondstuk tussen de 
tanden nemen en de lippen om het mond-
stuk sluiten. 

13 Laat de zorgvrager zo diep mogelijk en 
gelijkmatig inhaleren. De inhalatiecapsule 
zou hoorbaar moeten trillen.

14 Neem de inhalator uit de mond en laat de 
zorgvrager gedurende tien seconden de 
adem inhouden. Het medicijn kan nu in 
de longen worden opgenomen.

15 Laat de zorgvrager na tien seconden rustig 
door de neus uitademen. 

16 Afhankelijk van de voorgeschreven inhala-
tor: herhaal stap 11 t/m 15 of sluit de in-
halator.

17 Laat de zorgvrager de mond en keel spoe-
len met een glas water. Met de eerste slok 
spoelen en daarna uitspugen, de tweede 
slok mag worden doorgeslikt. Als dit niet 
mogelijk is, laat de zorgvrager dan iets eten 
of drinken.

18 Verwijder zo nodig de losse inhalatiecap-
sule. 

19 Reinig het mondstuk met een droge zak-
doek. Spoel het mondstuk nooit af!

20 Plaats de beschermkap terug op de poe-
derinhalator. 

21 Ruim alles op.
22 Was of desinfecteer je handen.
23 Teken de toedienlijst af. Schrijf op:

– het tijdstip van toedienen;
– het soort medicijn;
– de concentratie;
– de hoeveelheid;
– de manier van toedienen;
– de eventuele bijzonderheden.

Dosisaerosol
Bij gebruik van een dosisaerosol moet de zorg-
vrager een goede hand- en ademhalingscoör-
dinatie hebben. De zorgvrager moet namelijk 

Afbeelding 4.26 Een diskus-inhalator is een 
droogpoederinhalator.
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inademen op het moment dat hij de aerosol 
indrukt. Als de zorgvrager dit niet doet, ko-
men de medicijnen alleen in de mond terecht. 
De werking is dan minder goed. Om deze 
reden wordt een dosisaerosol tegenwoordig 
bijna altijd met een voorzetkamer voorge-
schreven. De voorzetkamer vereenvoudigt de 
inname van de medicijnen.

Stappenplan voor het inhaleren met een 
dosisaerosol

Voor het inhaleren met een dosisaerosol zet je 
de volgende materialen klaar:

• de toedienlijst;

• het medicijn;

• een zakdoek;

• een glas water.

Voorafgaand aan de toediening regel je ook de 
dubbele controle op de medicijnen.

1 Maak je handen goed schoon. Bij zichtbaar 
vuil met zeep en water, anders met hand-
alcohol.

2 Zet alle materialen klaar, zodat je er ge-
makkelijk bij kunt.

3 Controleer de naam en geboortedatum van 
de zorgvrager.

4 Controleer of de zorgvrager op de hoogte 
is van het medicijn, de toediening en de 
bijwerkingen.

5 Controleer het medicijn op:
– houdbaarheidsdatum;
– kleur en uiterlijk;
– manier van toedienen.

6 Vergelijk samen met de zorgvrager de toe-

dienlijst met het medicijn. Let daarbij op:
– soort;
– dosis;
– tijdstip van toedienen.

7 Controleer of de mond van de zorgvrager 
leeg is. Bij een droge mond kan de zorgvra-
ger zo nodig een slok water nemen.

8 Schud de dosisaerosol voor gebruik om te 
voorkomen dat alleen drijfgas wordt geïn-
haleerd.

9 Verwijder de beschermkap van het mond-
stuk. 

10 Houd de dosisaerosol verticaal, met het 
mondstuk naar beneden.

11 Controleer of de spuitbus nieuw is. Bij een 
nieuwe spuitbus spuit je eerst drie doses 
weg. Bij een spuitbus die langer dan één 
week niet is gebruikt, spuit je één dosis 
weg.

12 Laat de zorgvrager rechtop zitten of staan 
met het hoofd iets naar achteren gebogen.

13 Laat de zorgvrager volledig uitademen.
14 Indien je een voorzetkamer gebruikt, zet 

je de inhalator in de achterzijde van de 
voorzetkamer. Aan de voorzijde van de 
voorzetkamer haal je de beschermdop los. 
Breng de voorzetkamer of dosisaerosol 

Afbeelding 4.27 Houd de dosisaerosol verticaal 
met het mondstuk naar beneden (stap 11).
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richting de mond van de zorgvrager. Laat 
de zorgvrager het mondstuk tussen de tan-
den nemen en de lippen om het mondstuk 
sluiten. 

15 Laat de zorgvrager langzaam inademen. 
Druk tegelijkertijd eenmaal het spuitbusje 
in de dosisaerosol in. Laat de zorgvrager zo 
lang en zo diep mogelijk inademen. Op de 
voorzetkamer moet je het ventiel kunnen 
zien bewegen.

16 Verwijder de dosisaerosol uit de mond van 
de zorgvrager.

17 Laat de zorgvrager de adem gedurende 10 
seconden inhouden, zodat de medicijnen 
kunnen worden opgenomen. Laat de zorg-
vrager vervolgens rustig uitademen. Indien 
een lange ademteug niet goed lukt, kan de 
zorgvrager rustig vijf keer in- en uitade-
men door de voorzetkamer.

18 Indien op de toedienlijst meerdere inhala-
ties zijn voorgeschreven: schud opnieuw 
en herhaal stap 12 t/m 17. Spuit nooit meer 
dan één pufje tegelijk in de voorzetkamer.

19 Laat de zorgvrager de mond en keel spoe-
len met een glas water. Met de eerste slok 
spoelen en daarna uitspugen, de tweede 
slok mag worden doorgeslikt. Als dit niet 
mogelijk is, laat de zorgvrager dan iets eten 
of drinken.

20 Verwijder zo nodig de losse inhalatiecap-
sule. 

21 Reinig het mondstuk met een droge zak-
doek. Spoel het mondstuk nooit af! Reinig 
de voorzetkamer één keer per week vol-
gens de bijgeleverde instructie.

22 Plaats de beschermkap terug op het mond-
stuk.

23 Ruim alles op.
24 Was of desinfecteer je handen.
25 Teken de toedienlijst af. Schrijf op:

– het tijdstip van toedienen;
– het soort medicijn;
– de concentratie;
– de hoeveelheid;
– de manier van toedienen;
– de eventuele bijzonderheden.

Afbeelding 4.28 Indien de inhalatie met een 
voorzetkamer genomen moet worden, plaats de 
inhalator op de voorzetkamer.

Afbeelding 4.29 Laat de zorgvrager rustig in- en 
uitademen door de voorzetkamer.

Afbeelding 4.30 Laat de zorgvrager de mond 
spoelen, hij mag de eerste slok niet doorslikken 
(stap 19).
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Stappenplan voor het vernevelen met een 
vernevelapparaat

Voor het vernevelen met een vernevelapparaat 
zet je de volgende materialen klaar:

• de toedienlijst;

• een vernevelapparaat;

• instructies voor gebruik van het vernevel-
apparaat;

• het medicijn;

• eventueel NaCl 0,9%;

• een vernevelset;

• eventueel een extra verbindingsslang;

• een spuit;

• een opzuignaald;

• een naaldencontainer;

• een glas water;

• een sticker;

• washand en handdoek;

• een prullenbak;

• eventueel desinfectiemiddel en gaasjes (als 
de inhalatiemedicatie in een plastic flacon 
of glazen ampul zit).

Voorafgaand aan de toediening regel je ook de 
dubbele controle op de medicijnen.

1 Maak je handen goed schoon. Bij zichtbaar 
vuil met zeep en water, anders met hand-
alcohol.

2 Zet alle materialen klaar, zodat je er ge-
makkelijk bij kunt.

3 Controleer de naam en geboortedatum van 
de zorgvrager.

4 Controleer of de zorgvrager op de hoogte 
is van het medicijn, de toediening en de 
bijwerkingen.

5 Controleer het medicijn op:

– houdbaarheidsdatum;
– kleur en uiterlijk;
– manier van toedienen.

6 Vergelijk samen met de zorgvrager de toe-
dienlijst met het medicijn. Let daarbij op:
– soort;
– dosis;
– tijdstip van toedienen.

7 Volg de gebruiksinstructies voor het klaar-
maken van het vernevelapparaat en de ver-
nevelset.

8 Bevestig de opzuignaald op de spuit.
9 Maak de medicijnen klaar voor gebruik. 
10 Zuig de voorgeschreven hoeveelheid me-

dicijnen volgens de toedienlijst op met de 
spuit. 

11 Voeg zo nodig oplosvloeistof (NaCl 0,9%) 
toe. 

12 Deponeer de gebruikte opzuignaald in de 
naaldencontainer.

13 Schrijf ‘vernevelvloeistof’ op de sticker en 
plak deze op de spuit. 

14 Haal de dop van de medicijnbeker. Spuit 
de voorgeschreven hoeveelheid medicij-
nen en eventuele oplosvloeistof in de be-
ker. Draai vervolgens de dop er weer op. 

15 Breng de vloeistof in de medicijnbeker op 
kamertemperatuur door je handen om de 
beker te houden.

16 Plaats het mondstuk op de medicijnbeker 
of sluit het mond-neusmasker aan.

17 Sluit de vernevelslang aan op de medicijn-
beker. Gebruik eventueel een extra verbin-
dingsslang. 

18 Laat de zorgvrager rechtop zitten. 
19 Geef de medicijnbeker met het mondstuk 

of mond-neusmasker rechtop aan de zorg-
vrager.

20 Zet het vernevelapparaat aan. Controleer 
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of er nevel uit het mondstuk/mond-neus-
masker komt.

21 Laat de zorgvrager het mondstuk tussen de 
tanden nemen en de lippen om het mond-
stuk sluiten. Of breng het mond-neusmas-
ker aan.

22 Laat de zorgvrager rustig in- en uitademen 
door de mond gedurende de afgesproken 
tijd, of tot de vernevelvloeistof op is (10-
15 minuten). 

23 Verwijder het mondstuk/mond-neusmas-
ker.

24 Zet het vernevelapparaat uit.
25 Laat de zorgvrager de mond en keel spoe-

len met een glas water. Met de eerste slok 

spoelen en daarna uitspugen, de tweede 
slok mag worden doorgeslikt. Als dit niet 
mogelijk is, laat de zorgvrager dan iets eten 
of drinken.

26 Bij het gebruik van een mond-neusmasker: 
laat de zorgvrager de huid rondom mond 
en neus schoonmaken met water.

27 Spoel de vernevelset na elke verneveling 
met lauw water. Gebruik zo nodig een 
sopje van water en afwasmiddel om even-
tuele medicatieresten te verwijderen. Spoel 
af met lauw water en droog af met een tis-
sue. In het ziekenhuis: desinfecteer na elke 
verneveling met 70% alcohol en laat dro-
gen. Buiten het ziekenhuis: desinfecteer 
dagelijks met 70% alcohol en laat drogen. 

28 Ruim alles op.
29 Was of desinfecteer je handen.
30 Teken de toedienlijst af. Schrijf op:

– het tijdstip van toedienen;
– de soort medicijn;
– de concentratie;
– de hoeveelheid;
– de manier van toedienen;
– de eventuele bijzonderheden.

4.4.7 Toediening via de huid
Medicijnen kun je op verschillende manieren 
via de huid toedienen: met een zalf, crème en 
met behulp van transdermale pleisters. Denk 
bijvoorbeeld aan nicotinepleisters. 

Zalf of crème
Omdat zalf na opening van de verpakking be-
perkt houdbaar is, schrijf je de openingsdatum 
op het etiket. De datum controleer je bij het 
toedienen van de zalf. Zorg ervoor dat de huid 
waarop je de zalf aanbrengt goed schoon is. 

Afbeelding 4.31 De zorgvrager neemt het mond-
stuk van de vernevelaar tussen tanden en lippen en 
zet de compressor aan (stap 21).

Afbeelding 4.32 De zorgvrager ademt 10 á 15 
minuten rustig in en uit, totdat de vernevelkamer 
leeg is (stap 22).



29

4Toedienen van medicijnen

Verwijder resten zalf van de vorige toediening. 
Zo voorkom je dat de huid geïrriteerd raakt.
De zalf zit in een tube of in een potje. De tube 
mag geen contact maken met de huid. Wan-
neer de zalf in een potje zit, zorg er dan voor 
dat het potje niet te lang openstaat. Bacteriën 
kunnen namelijk via de lucht gemakkelijk in 
het potje terechtkomen.
Bij het aanbrengen van zalf draag je hand-
schoenen.
Wees alert op het optreden van allergische 
reacties bij de zorgvrager. In dat geval waar-
schuw je de arts.

Stappenplan voor het aanbrengen van 
huidzalf

Voor het aanbrengen van huidzalf zet je de 
volgende materialen klaar:

• de toedienlijst;

• handschoenen;

• het medicijn;

• bij huidzalf in een pot: spatel;

• gaasje;

• eventueel zoete olie en gaasjes om oude 
zalfresten te verwijderen;

• eventueel verbandmiddel;

• een prullenbak.

Voorafgaand aan de toediening regel je ook de 
dubbele controle op de medicijnen.

1 Maak je handen goed schoon. Bij zichtbaar 
vuil met zeep en water, anders met hand-
alcohol.

2 Zet alle materialen klaar, zodat je er ge-
makkelijk bij kunt.

3 Controleer de naam en geboortedatum van 
de zorgvrager.

4 Controleer of de zorgvrager op de hoogte 
is van het medicijn, de toediening en de 
bijwerkingen.

5 Controleer het medicijn op:
– houdbaarheidsdatum;
– kleur en uiterlijk;
– manier van toedienen.

6 Vergelijk samen met de zorgvrager de toe-
dienlijst met het medicijn. Let daarbij op:
– soort;
– dosis;
– tijdstip van toedienen.

7 Positioneer de zorgvrager op zo’n manier 
dat je goed bij de aanbrengplaats op de 
huid kunt. Vraag zo nodig het stuk huid 
te ontbloten.

8 Trek handschoenen aan.
9 Verwijder een eventueel oud verband en 

gooi dit direct in de prullenbak. 
10 Reinig zo nodig de huid en verwijder oude 

zalfresten met de gaasjes en zoete olie.

11 Breng de zalf nu op de volgende manier 
aan:
– Bij gebruik van een tube: breng de zalf 

op de handschoen of op een gaasje. Bij 

Afbeelding 4.33 Reinig zo nodig de huid en ver-
wijder oude zalfresten met de gaasjes en zoete olie 
(stap 10). 
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zalf uit een potje: breng de zalf met een 
spatel op de handschoen of op een gaas-
je.

– Smeer de zalf vervolgens met de hand 
of met het gaasje uit over de aanbreng-
plaats.

12 Leg zo nodig een nieuw verband aan.
13 Help de zorgvrager de kleding weer te fat-

soeneren. Help daarna de zorgvrager in 
een comfortabele houding.

14 Ruim alles op.
15 Was of desinfecteer je handen.
16 Teken de toedienlijst af. Noteer:

– het tijdstip van toedienen;
– het soort medicijn;
– de concentratie;
– de hoeveelheid;
– de manier van toedienen;
– de eventuele bijzonderheden.

Transdermale pleister
Volg de gebruiksaanwijzingen op het recept, 
het etiket en de bijsluiter op. Let op dat je de 
pleisters op de juiste tijden verwisselt. Con-
troleer altijd de houdbaarheidsdatum op de 
verpakking. En noteer de datum en het tijd-
stip van het plakken van een pleister. Let er 

bovendien op dat de pleister niet kapot of be-
schadigd is.
Breng de pleister op een vast tijdstip aan op 
een van de geschikte plaatsen: op de borst 
direct onder het sleutelbeen, op de bovenar-
men, de overgangsplaats van rug naar bil of 
de bovenbenen. Om huidirritatie en uitslag te 
voorkomen, plak je de pleister bij elke ver-
wisseling op een andere plaats.
Soms laat de pleister los voor het tijdstip dat 
je - volgens het plakschema - een nieuwe 
pleister moet plakken. Verwissel dan de los-
gelaten pleister. Plak de volgende pleister ver-
volgens weer op het vaste tijdstip volgens het 
plakschema.
Extreme hitte en het doorknippen van de 
pleister kunnen de afgifte van het medicijn be-
invloeden. Stel de pleisters dan ook niet bloot 
aan extreme hitte, bijvoorbeeld in een sauna 
of in de felle zon. Knip de pleister ook niet 
door. Daardoor wordt het medicijn namelijk 
niet meer regelmatig afgegeven. Er komt dan 
in korte tijd veel van het medicijn vrij.
Voordat je de pleister aanbrengt, reinig je de 
huid waar deze geplakt wordt. Controleer of 
de huid droog is en of de huid op de plak-
plaats niet geïrriteerd of verwond is. Knip zo 
nodig haartjes weg bij de plakplaats. Let op: 
niet scheren, want dit zorgt voor beschadi-
ging van de huid.
Bij het aanbrengen van pleisters is het on-
handig om handschoenen te dragen. Bij het 
verwijderen van pleisters moet je wel hand-
schoenen aan.
Was je handen niet met zeep na het verwij-
deren van een fentanylpleister. Bij het ver-
wijderen van de pleister bestaat namelijk de 
kans dat je (ondanks je voorzichtigheid) in 
aanraking komt met het fentanyl op de pleis-

Afbeelding 4.34 Bij gebruik van een tube: breng 
de zalf op de handschoen of op een gaasje (stap 
11).
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ter. Fentanyl is een sterke pijnstiller (zoiets 
als morfine). Zeep bevordert de opname van 
fentanyl. Na het verwijderen van een fenta-
nylpleister spoel je je handen dus goed af met 
water.

Stappenplan voor het aanbrengen van 
een transdermale pleister

Voor het aanbrengen van een transdermale 
pleister zet je de volgende materialen klaar:
de toedienlijst;

• handschoenen;

• de pleister;

• washand, water en handdoek;

• eventueel een schaartje;

• een prullenbak;

• container voor klein chemisch afval (KCA).

Voorafgaand aan de toediening regel je ook de 
dubbele controle op de medicijnen.

Let op: gebruik dit stappenplan niet voor Exelon-
pleisters of Neupro-pleisters. Gebruik voor deze 
pleisters het stappenplan in de bijsluiter van het 
medicijn.

Let op of er sprake is van huiduitslag of een al-
lergische reactie.

1 Maak je handen goed schoon. Bij zichtbaar 
vuil met zeep en water, anders met hand-
alcohol.

2 Zet alle materialen klaar, zodat je er ge-
makkelijk bij kunt.

3 Controleer de naam en geboortedatum van 
de zorgvrager.

4 Controleer of de zorgvrager op de hoogte 
is van het medicijn, de toediening en de 
bijwerkingen.

5 Controleer het medicijn op:
– houdbaarheidsdatum;
– kleur en uiterlijk;
– manier van toedienen.

6 Vergelijk samen met de zorgvrager de toe-
dienlijst met het medicijn. Let daarbij op:
– soort;
– dosis;
– tijdstip van toedienen.

7 Trek handschoenen aan.
8 Verwijder de oude pleister. Pak de pleister 

bij de rand vast en trek de pleister voor-
zichtig los van de huid. Vouw de pleis-
ter dubbel door de plakranden op elkaar 
te brengen. De verwijderde pleister moet 
worden beschouwd als klein chemisch af-
val. Gooi de pleister daarom weg in een 
container voor klein chemisch afval.

9 Trek de handschoenen uit en maak je han-
den schoon met water.

10 Bepaal de plaats voor de volgende pleister.
11 Zorg ervoor dat de huid op de plakplaats 

goed schoon is. Was zo nodig met water. 
Droog de huid goed af.

12 Knip eventueel aanwezige haren op de 
plakplaats weg. Niet scheren.

13 Open de verpakking van de pleister.
14 Verwijder de beschermlaag van de pleister 

en gooi deze weg.

Wanneer je een fentanylpleister aanbrengt:
a Houd de pleister vast op zo’n manier 

dat je het opschrift kunt lezen.
b Pak met de duim en wijsvinger van één 

hand de beschermlaag in een hoek van 
de pleister op. Pak met de andere hand 
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voorzichtig een klein deel van de pleis-
ter vast.

c Trek de beschermlaag los van de pleis-
ter.

 Wanneer je een nitroglycerinepleister aan-
brengt:
a Houd de pleister zo vast dat je de ach-

terkant van de pleister kunt zien.
b Buig de pleister naar achteren langs de 

gegolfde of gekleurde lijn.
c Trek de beschermlaag los van de pleis-

ter.
15 Breng de pleister aan op de huid van de 

zorgvrager.
16 Zorg dat de pleister goed blijft zitten. Druk 

de pleister minimaal een halve minuut aan. 
Controleer of de randen goed aan de huid 
plakken. Bij zorgvragers die erg transpire-
ren is het soms nodig extra folie over de 
pleister te plakken, zodat hij beter blijft 
zitten.

17 Was je handen met water. Bij fentanyl mag 
je geen zeep gebruiken, want zeep bevor-
dert de opname van fentanyl.

18 Ruim alles op.
19 Desinfecteer je handen.
20 Teken de toedienlijst af. Noteer:

– het tijdstip van toedienen;
– het soort medicijn;
– de concentratie;
– de hoeveelheid;
– de manier van toedienen;
– de eventuele bijzonderheden.

21 Zorg ervoor dat de container met klein 
chemisch afval op een juiste manier wordt 
geleegd. Dit kan bij de apotheker of bij een 
inzamelpunt van de gemeente.

Poeder
Strooipoeders worden voorgeschreven voor 
de behandeling van wonden en huidproble-
men. Bij het aanbrengen moet de huid voch-
tig zijn. Het medicijn in de poeder wordt di-
rect in de huid opgenomen.

4.4.8 Rectale en vaginale 
toedieningswegen

Als een zorgvrager misselijk is, of als het gaat 
om een klein kind, worden regelmatig me-
dicijnen voorgeschreven die je rectaal geeft. 
Vaginale medicijnen worden bijna uitsluitend 
voorgeschreven bij een vaginale schimmelin-
fectie.

Afbeelding 4.35 Breng de pleister aan op de huid 
van de zorgvrager.

Afbeelding 4.36 Druk de pleister minimaal een 
halve minuut goed aan.
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Rectaal
Je kunt het medicijn het best inbrengen als de 
zorgvrager op de linkerzij ligt met de knieën 
opgetrokken. Gaat dit niet, dan kan de zorg-
vrager op de rug liggen met de knieën opge-
trokken. Diep inademen door de neus en uit-
ademen door de mond helpt de zorgvrager te 
ontspannen. Laat de zorgvrager de bekkenbo-
demspieren aanspannen om het medicijn bin-
nen te houden. Dit kan door de anus samen 
te knijpen alsof je probeert een wind tegen te 
houden. Een medicijn tegen verstopping (ob-
stipatie) moet twintig minuten binnengehou-
den worden, zodat het kan inwerken.

Stappenplan voor het rectaal toedienen 
van medicijnen

Voor het rectaal toedienen van medicijnen zet 
je de volgende materialen klaar:

• de toedienlijst;

• handschoenen;

• het medicijn;

• natte washand of gaasje;

• een prullenbak.

Voorafgaand aan de toediening regel je ook de 
dubbele controle van de medicijnen.

1 Maak je handen goed schoon. Bij zichtbaar 
vuil met zeep en water, anders met hand-
alcohol.

2 Zet alle materialen klaar, zodat je er ge-
makkelijk bij kunt.

3 Controleer de naam en geboortedatum van 
de zorgvrager.

4 Controleer of de zorgvrager op de hoogte 

is van het medicijn, de toediening en de 
bijwerkingen.

5 Controleer het medicijn op:
– houdbaarheidsdatum;
– kleur en uiterlijk;
– manier van toedienen.

6 Vergelijk samen met de zorgvrager de toe-
dienlijst met het medicijn. Let daarbij op:
– soort;
– dosis;
– tijdstip van toedienen.

7 Laat de zorgvrager de onderkleding uit-
trekken. Vraag de zorgvrager op de linker-
zij te gaan liggen en de knieën op te trek-
ken. Wanneer dat niet lukt, kan de zorg-
vrager op de rug liggen met opgetrokken 
knieën.

8 Doe de handschoenen aan.
9 Reinig zo nodig de anus met een nat was-

handje of gaasje.
10 Haal het medicijn uit de verpakking en 

houd het in één hand.
11 Gebruik je andere hand om de rechterbil 

omhoog te duwen, zodat je de anus ziet.
12 Dien het medicijn toe in de anus tot voor-

bij de kringspier. Controleer in de bijslui-
ter hoe je het medicijn moet inbrengen.

13 Laat de zorgvrager gedurende 5-10 minu-
ten liggen.

14 Controleer of het medicijn nog op zijn 
plek zit.

15 Doe de handschoenen uit.
16 Was of desinfecteer je handen.
17 Ruim alles op.
18 Teken de toedienlijst af. Noteer:

– het tijdstip van toedienen;
– het soort medicijn;
– de concentratie;
– de hoeveelheid;



34

4 Toedienen van medicijnen

– de manier van toedienen;
– de eventuele bijzonderheden.

Vaginaal
Medicijnen voor de vagina kunnen het best ’s 
avonds voor het slapengaan toegediend wor-
den. Na het toedienen van het medicijn moet 
de zorgvrager tien minuten blijven liggen 
en niet persen. Zo kan het medicijn zo goed 
mogelijk inwerken. Tabletten voor de vagina 
moeten in de koelkast bewaard worden. Open 
je een tube met crème voor de vagina? Schrijf 
dan de datum van die dag op het etiket.

Stappenplan voor het vaginaal toedienen 
van medicijnen

Voor het vaginaal toedienen van medicijnen 
zet je de volgende materialen klaar:

• de toedienlijst;

• handschoenen;

• het medicijn;

• een inbrenghuls of applicator;

• een onderlegger;

• een natte washand of een gaasje;

• een prullenbak.

Voorafgaand aan de toediening regel je ook de 
dubbele controle van de medicijnen.

1 Maak je handen goed schoon. Bij zichtbaar 
vuil met zeep en water, anders met hand-
alcohol.

2 Zet alle materialen klaar, zodat je er ge-
makkelijk bij kunt.

3 Controleer de naam en geboortedatum van 

de zorgvrager.
4 Controleer of de zorgvrager op de hoogte 

is van het medicijn, de toediening en de 
bijwerkingen.

5 Controleer het medicijn op:
– houdbaarheidsdatum;
– kleur en uiterlijk;
– manier van toedienen.

6 Vergelijk samen met de zorgvrager de toe-
dienlijst met het medicijn. Let daarbij op:
– soort;
– dosis;
– tijdstip van toedienen.

7 Laat de zorgvrager de onderkleding uit-
trekken. Vraag de zorgvrager in de gynae-
cologische houding te gaan liggen: de voe-
ten plat op het bed, de knieën opgetrokken 
en naar buiten gebogen.

8 Plaats een onderlegger onder de billen van 
de zorgvrager.

9 Doe de handschoenen aan.
10 Maak zo nodig de genitaliën schoon met 

een natte washand of gaasje.
11 Bij het toedienen van een ovule (vaginale ta-

blet):
a Neem de ovule uit de verpakking.
b Doe de ovule in de inbrenghuls. Houd 

de inbrenghuls met je ene hand vast.
c Gebruik je andere hand om de schaam-

lippen te spreiden.
d Voer de inbrenghuls in de vagina in.
e Duw het medicijn met de inbrenghuls 

in de vagina.
f Haal de inbrenghuls uit de vagina. 

Bij het toedienen van een crème:
a Maak de tube open. Gebruik de andere 

kant van de dop om de tube met het 
prikpuntje open te prikken.
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b Draai de applicator aan de tube.
c Vul de applicator met crème tot aan de 

markering.
d Draai de applicator van de tube af en 

sluit de tube.
e Gebruik je ene hand om de schaamlip-

pen te spreiden.
f Voer met je andere hand de applicator 

in de vagina, zo diep als mogelijk.
g Duw de zuiger van de applicator lang-

zaam helemaal in.
h Haal de applicator uit de vagina.

12 Laat de zorgvrager tien minuten liggen en 
vraag de zorgvrager niet te persen.

13 Controleer of het medicijn op zijn plek 
blijft.

14 Help de zorgvrager de kleding te fatsoe-
neren. Help daarna de zorgvrager in een 
comfortabele houding.

15 Trek de handschoenen uit.
16 Was of desinfecteer je handen.
17 Ruim alles op.
18 Teken de toedienlijst af. Noteer:

– het tijdstip van toedienen;
– het soort medicijn;
– de concentratie;
– de hoeveelheid;
– de manier van toedienen;
– de eventuele bijzonderheden.

4.5 Specifieke zorgsituaties

In sommige gevallen kun je medicijnen niet 
op de gebruikelijke manier toedienen. Ga dan 
na wat mogelijk is in die specifieke situatie en 
welke aandachtspunten daarbij horen. 

4.5.1 Slikproblemen
Voor sommige zorgvragers is het niet moge-
lijk medicijnen in tabletvorm via de mond in 
te nemen. Vaak is een slikprobleem de oor-
zaak. Vooral bij ouderen en gehandicapten 
komen slikproblemen regelmatig voor. Om 
deze reden worden medicijnen bij deze groep 
zorgvragers voor toediening vaak vermalen. 
Uit onderzoek blijkt dat in verpleeghuizen 
40% van de tabletten vermalen wordt. In veel 
van de gevallen vindt hierover geen overleg 
plaats met de arts, terwijl je niet alle medicij-
nen zomaar mag vermalen. Dit kan gevaarlijk 
zijn en gevolgen hebben voor de zorgvrager. 
Jij als zorgverlener moet het aangeven als een 
zorgvrager slikproblemen heeft. De arts en de 
apotheker brengen dan de risico’s in kaart. 
Zij moeten met een oplossing komen. De op-
lossing is afhankelijk van het medicijn en de 
zorgvrager. De arts of apotheker kan kiezen 
voor een vergelijkbaar medicijn dat op een 
andere manier wordt toegediend. Ook kan 
een van hen opdracht geven het medicijn te 
vermalen. Dit gebeurt pas als geen andere al-
ternatieven mogelijk zijn. Als je een medicijn 
mag fijnmalen, staat dit op het recept. Dit 
moet ook op de toedienlijst worden vermeld.
Het vermalen van medicijnen brengt verschil-
lende risico’s met zich mee:

• Door het vermalen van tabletten kunnen 
de medicijnen anders werken. 

• Medicijnen kunnen worden verwisseld, 
omdat ze niet meer herkenbaar zijn. 

• Het beschermende effect van het omhulsel 
van een tablet verdwijnt. Daardoor is in-
name minder veilig.

• Fijngehakte medicijnen worden vaak met 
de voeding gegeven: voedingsmiddelen 



36

4 Toedienen van medicijnen

kunnen de werking van medicijnen ver-
anderen. Van tevoren moet je dus met de 
apotheker overleggen welke voedingsmid-
delen hier geschikt voor zijn. 

• Materialen waarmee de medicijnen fijn-
gemalen worden, kunnen onvoldoende 
schoon zijn. 

• De hulpverlener die de medicijnen ver-
maalt, kan gevaar lopen door bijvoorbeeld 
huidcontact. 

• De smaak van voeding kan veranderen. 

Wanneer een zorgvrager verschillende medi-
cijnen gebruikt die vermalen moeten worden, 
moet je dit met de apotheker bespreken: kun 
je deze medicijnen tegelijkertijd vermalen? 
Alle hulpverleners van de zorgvrager moeten 
de afspraken over medicatie kennen en nako-
men. Als de zorgvrager meerdere medicijnen 
gebruikt, moet duidelijk op het recept ver-
meld staan welke medicijnen vermalen mo-
gen worden. Daarnaast is het belangrijk dat 
de materialen waarmee je de medicijnen fijn-
maakt goed schoon zijn.

4.5.2 Weigeren
Als een zorgvrager weigert zijn medicijnen in 
te nemen, neem je dat altijd serieus. Dit geldt 
ook als de zorgvrager een verstandelijke be-
perking heeft. Een arts stelt vast of de medi-
cijnen noodzakelijk zijn. Hierbij worden de 
volgende vragen gesteld:

• Wat zijn de gevolgen voor de zorgvrager 
als de medicijnen niet worden ingenomen?

• Kunnen de medicijnen op een andere ma-
nier worden toegediend? Zo ja, accepteert 
de zorgvrager dit alternatief?

• Is het een probleem als de klachten van de 

zorgvrager langer aanhouden? 

• Ontstaan blijvende ernstige gevolgen wan-
neer de zorgvrager zijn medicijnen niet in-
neemt?

• Zijn er mogelijke alternatieven?

Als een zorgvrager zijn medicijnen weigert, is 
een belangrijke vraag of de persoon wilsbe-
kwaam is of niet. Wordt een zorgvrager wils-
onbekwaam bevonden? Dan beslist de arts 
over de medische behandeling. Hierbij moet 
de arts wel rekening houden met de mening 
van een wettelijke vertegenwoordiger van de 
zorgvrager (zie ook paragraaf 1.2.5)

4.5.3 Misselijk/braken
Misselijkheid en braken kunnen een pro-
bleem zijn bij het toedienen van medicijnen. 
Als een zorgvrager braakt na medicijnentoe-
diening waarschuw je altijd de arts. Afhanke-
lijk van de hoeveelheid tijd die is verstreken, 
kan het nodig zijn opnieuw medicijnen toe te 
dienen. Zo zorg je dat het middel toch vol-
doende werkt. 

Afbeelding 4.37 Misselijkheid kan een probleem 
zijn bij het toedienen van medicijnen.
© Beth Swanson / Shutterstock / Pearson Asset Library
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4.5.4 Zelfzorgmedicijnen
Zelfzorgmedicijnen zijn medicijnen die 
verkrijgbaar zijn zonder recept. Geneesmid-
delen zijn door het College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen onderverdeeld in drie 
categorieën, namelijk: algemeen verkrijgbare 
middelen (AV-middelen, deze zijn overal ver-
krijgbaar), UAD-middelen (uitsluitend ver-
krijgbaar bij apotheken en drogisten) en UA-
middelen (uitsluitend verkrijgbaar bij apothe-
ken). Onder AV-middelen vallen bijvoorbeeld 
pijnstillers, diarreeremmers en bepaalde mid-
delen tegen obstipatie. Het is van belang dat 
de arts en apotheker op de hoogte zijn van het 
gebruik van deze medicijnen, in verband met 
mogelijke interacties.
Ook kruiden en homeopathische middelen 
kunnen interacties geven met geneesmid-
delen. Sint-janskruid is bijvoorbeeld een 
zelfzorgmiddel dat veel wordt gebruikt voor 
stemmingsstoornissen. Sint-janskruid ver-
snelt het metabolisme in de lever. Onder an-
dere anti-epileptica en digoxine werken min-
der goed als je ze gelijktijdig met sint-jans-
kruid gebruikt.
Zorgverleners mogen alleen medicijnen uit-
geven en toedienen die voorgeschreven zijn 
door een arts. Als zorgverlener ben je niet 
verantwoordelijk voor medicijnen die de cli-
ent zelf heeft gekocht en die niet op de toe-
dienlijst staan. Deze zelfzorgmedicijnen zijn 
de verantwoordelijkheid van de zorgvrager 
zelf. Adviseer de zorgvrager wel bij de arts en 
apotheek te melden welke zelfzorgmedicijnen 
hij gebruikt. Rapporteer dit ook in het dossier 
van de zorgvrager. 
Als een zorgvrager zelf gekochte middelen 
wil gebruiken en dat niet zelfstandig kan, dan 
mag je die middelen alléén toedienen als:

• deze zijn voorgeschreven of goedgekeurd 
door een arts én

• door de apotheek op de toedienlijst zijn 
opgenomen.

4.5.5 Combinatie van voedingsmiddelen
Tussen geneesmiddelen en voeding kunnen 
verschillende interacties optreden. Een aantal 
geneesmiddelen, bijvoorbeeld levodopa (voor 
de ziekte van Parkinson) en ijzerpreparaten, 
moet je innemen op een lege maag. De com-
binatie met voeding kan de werking van deze 
geneesmiddelen verkleinen.
Grapefruitsap vergroot de absorptie van een 
groot aantal middelen. Hierdoor komt meer 
geneesmiddel in het bloed terecht, waardoor 
de werking toeneemt. Grapefruitsap heeft een 
langdurig effect en kan zelfs een dag na in-
name nog effect hebben. 
Veel geneesmiddelen moeten eerst worden 
omgezet in de lever voor ze kunnen worden 
uitgescheiden. Roken, alcohol en kruiden zijn 
van invloed op de snelheid waarmee dit ge-
beurt. 

4.5.6 Polyfarmacie
Wanneer een zorgvrager vijf of meer genees-
middelen per dag uit verschillende therapeu-
tische groepen chronisch gebruikt, spreekt 
men van polyfarmacie. Hierbij worden der-
matologische zalven en crèmes niet meege-
rekend. Ook tijdelijke medicijnen (zoals een 
antibioticakuur) tellen niet mee. Polyfarmacie 
komt voor bij een groeiend aantal zorgvra-
gers, met name bij ouderen. Bij 30-45% van 
de mensen ouder dan 65 jaar is sprake van 
polyfarmacie. 
Polyfarmacie kan leiden tot ernstige bijwer-
kingen en ongewenste interacties tussen me-
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dicijnen, vaak met ziekenhuisopname tot 
gevolg. Bij zorgvragers waarbij sprake is van 
polyfarmacie is het advies een Periodieke 
Medicatie Beoordeling (PMB) in te voeren. 
Bij een PMB beoordelen de arts, apotheker 
en zorgverlener het medicijngebruik van de 
zorgvrager. Ze kijken welke alternatieven mo-
gelijk zijn. De arts bespreekt de voorgestelde 
veranderingen met de zorgvrager. Als de zorg-
vrager hiermee akkoord gaat, worden de ver-
anderingen doorgevoerd. Drie maanden na de 
aanpassingen wordt er weer geëvalueerd. 

4.5.7 ‘Zo nodig’-medicijnen
Op de toedienlijst kan bij een bepaald medi-
cijn ‘zo nodig’ staan. Dit houdt in dat de zorg-
vrager dit medicijn niet standaard krijgt, maar 
alleen wanneer een bepaald symptoom op-
treedt. Voorbeelden hiervan zijn pijnstillers, 
slaapmedicatie en laxantia. Een ander voor-
beeld is een epipen, waar adrenaline in zit. 
Jij speelt als zorgverlener een rol bij het in-
schatten of ‘zo nodig’-medicijnen moeten 
worden toegediend of niet. Als je de ‘zo no-
dig’-medicijnen toedient, teken je dit af op 
de toedienlijst. Sommige instellingen werken 
met aparte ‘zo nodig’-lijsten, waarop je ook 
schrijft waarom het ‘zo nodig’-medicijn ge-
geven is. Door met aparte lijsten te werken, 
is sneller inzichtelijk hoe vaak en waarom 
een ‘zo nodig’-medicijn gegeven wordt. Deze 
gegevens kunnen belangrijk zijn bij bijvoor-
beeld een PMB of artsenvisite. 

SAMENVATTING

Er zijn verschillende toedieningsvormen van 
medicijnen. De belangrijkste toedieningsvor-

men zijn: pillen en dragees, poeders, drank-
jes, zetpillen en crèmes. In een geneesmidde-
lendistributiesysteem (GDS) zijn de verschil-
lende medicijnen voor een zorgvrager samen-
gevoegd per tijdstip waarop je de medicijnen 
moet geven. In dit hoofdstuk vind je een stap-
penplan voor het werken met een GDS. Een 
apotheek is verantwoordelijk voor het GDS.
Je kunt medicijnen op verschillende manie-
ren toedienen:

• onder de tong (sublinguaal);

• in de wangzak;

• via de neus;

• via het oor;

• via het oog;

• via de luchtwegen;

• op de huid;

• rectaal of vaginaal. 

In dit hoofdstuk vind je terug welke medi-
cijnen je op welke manieren kunt toedienen. 
Hoe je deze medicijnen moet toedienen, lees 
je in stappenplannen. Zo weet je precies wel-
ke materialen je nodig hebt en hoe je de me-
dicijnen toedient. 
Soms kun je medicijnen niet op de gebrui-
kelijke manier toedienen. De zorgvrager heeft 
bijvoorbeeld slikproblemen of weigert medi-
cijnen. In overleg met de arts of apotheker be-
kijk je dan welke andere oplossingen er zijn.

BELANGRIJKE BEGRIPPEN

Capsule
Dosisaerosol
Dragee
Emulsie
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Geneesmiddelendistributiesysteem (GDS) 
Inhalator
Polyfarmacie
Sublinguaal toedienen
Suspensie
Tablet
Toedieningsvorm
Transdermale pleisters
Vernevelaar
Zelfzorgmedicijnen
Zetpil 



40

4 Toedienen van medicijnen

injecties
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Deel II
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