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ZorgPlus 2016 Toedienen van neusdruppels: 1 (van 2) 

Toedienen van neusdruppels 

Omschrijving 
Toedienen van neusdruppels met een pipet. 
 

Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling:  

Mag zelfstandig verricht worden door:      

Aandachtspunten 
– Dien medicijnen volgens voorschrift toe. 
– Neem kennis van de informatie op de bijsluiter. 
– De cliënt moet het hoofd goed achterover buigen. Mocht dat niet lukken dan neusdruppels in liggende 

houding toedienen. 
– Hanteer bij toedienen van meerdere soorten neusdruppels de volgorde volgens voorschrift. Tijd tussen 2 

verschillende druppels 3-5 minuten. 
– Noteer op het etiket van het flesje de datum waarop deze voor het eerst is geopend en de datum waarop 

het flesje moet worden vervangen (zie hiervoor de bijsluiter). 
– Maak melding van een verkeerd toegediend en/of een niet gegeven medicijn volgens 

organisatieprocedure. Ga na of behandelend arts gewaarschuwd moet worden. 
– Controleer de voorraad en bestel zo nodig nieuwe medicijnen. 
 

Complicaties tijdens de handeling Handelwijze 

Geen.  

Verwijzingen 
– Achtergrondinformatie: neusdruppels, houdbaarheid, medicatieveiligheid, dubbele controle 
– Hygiënerichtlijnen: handreiniging. 

Benodigdheden 
– toedienlijst 
– neusdruppels in flesje met pipet  
– zakdoek 
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ZorgPlus 2016 Toedienen van neusdruppels: 2 (van 2) 

Werkwijze 

Zorg voor dubbele controle: juiste medicatie 

1 Pas handhygiëne toe. 

2 Zet de benodigdheden binnen handbereik. 

3 Controleer het medicijn, de toedienlijst en de gegevens van de cliënt. 

a Controleer het medicijn in het flesje op de volgende aspecten: 

- naam en geboortedatum van de cliënt 

- kleur en substantie 

- vervaldatum 

- toedieningswijze 

b Vergelijk het medicijn met de toedienlijst: 

- soort 

- dosering 

- toedieningstijdstip 

4 Ga na of de druppels in beide neusgaten toegediend moeten worden. 

5 Laat de cliënt de neus snuiten. 

6 Vraag de cliënt omhoog te kijken en het hoofd achterover te buigen. 

7 Breng de neusdruppels in het ene neusgat. 

a Zuig de neusdruppels op in het pipet.  

b Houd het pipet horizontaal boven het te druppelen neusgat. 

c Laat de druppels langs de buitenzijde van de neusvleugel in het neusgat vallen.  

d Zet de pipet terug in het flesje. 

8 Vraag de cliënt het andere neusgat dicht te drukken en te snuiven. 

9 Herhaal, op voorschrift, de stappen 6 t/m 8 met het andere neusgat. 

10 Ruim de materialen op. 

11 Pas handhygiëne toe. 

12 Noteer, wanneer het flesje voor de eerste keer is geopend, de datum op het etiket van het flesje 

13 Noteer tijdstip, soort, concentratie, hoeveelheid, wijze van toediening en bevindingen. Controleer of 
toedienlijst goed is ingevuld. 


