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Toedienen van medicijnen per os 

Omschrijving 
Het medicijn wordt via de mond van de cliënt toegediend.  
 

Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling:  

Mag zelfstandig verricht worden door:      

Aandachtspunten 
– Dien de medicijnen toe volgens voorschrift. 
– Maak melding van een verkeerd toegediend en/of een niet gegeven medicijn volgens 

organisatieprocedure. Ga na of arts gewaarschuwd moet worden. 
– Zorg dat medicijnen die uit een geneesmiddel distributiesysteem toegediend worden, herkenbaar zijn 

(blisterverpakking of door een vermelding van kleur, vorm en opdruk op de toedienlijst/medicijnoverzicht). 
– Neem kennis van de informatie op de bijsluiters. 
– Lees in de bijsluiter met welke vloeistof het medicijn ingenomen kan worden. 
– Niet alle medicijnen kunnen worden opgelost, raadpleeg de bijsluiter. 
– Raadpleeg de arts/apotheker wanneer een cliënt de medicijnen niet goed kan innemen. Malen van 

medicijnen mag alleen in overleg met arts/apotheker. Leg afspraken vast in dossier. 
– Overleg met arts/apotheker als cliënt op medicijnen kauwt die in zijn geheel ingenomen moeten worden. 
– Voorkom als zorgverlener direct (huid)contact met het medicijn. Vooral bij antibiotica, cytostatica en 

hormoonpreparaten kan huidcontact schadelijk zijn voor de gezondheid van de zorgverlener. Draag 
zonodig handschoenen. 

– Controleer bij de toediening de voorraad en bestel zo nodig nieuwe medicijnen. 
 
 

Complicaties tijdens de handeling Handelwijze 

Het medicijn blijft in de wangzak of op de tong 
plakken. 

Laat de cliënt extra vocht innemen om het medicijn 
alsnog door te slikken. 

Verwijzingen 
– Achtergrondinformatie: toedieningsvorm, medicatieveiligheid, malen van medicijnen en indicatie voor 

malen. 
– Richtlijn: handreiniging. 

Benodigdheden 
– toedienlijst 
– medicijn(en), eventueel uit geneesmiddel distributiesysteem 
– vloeistof volgens bijsluiter, bijvoorbeeld water  
– zo nodig: lepel of vijzel 
– zo nodig: kommetje 
– zo nodig: afvalbak 
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Werkwijze 
1 Pas handhygiëne toe. 

2 Maak schoonwerkveld en zet daarop de benodigdheden binnen handbereik. 

3 Controleer de medicijnen, de toedienlijst en de gegevens van de cliënt. 

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

- naam en geboortedatum van de cliënt 

- vervaldatum 

- toedieningswijze 

- toedieningsvorm 

b Vergelijk het medicijn met de toedienlijst op de volgende aspecten: 

- soort 

- dosering 

- tijdstip 

4 Maak het medicijn klaar voor gebruik: 

 

Indien het medicijn in z'n geheel toegediend moet worden: 

a Neem het medicijn uit de verpakking. 

 

Indien het medicijn opgelost moet worden: 

a Neem het sachet uit de verpakking. 

b Open het sachet van het medicijn. 

c Doe het medicijn in het glas met vloeistof. 

d Roer zo nodig met de lepel om het medicijn goed opgelost te krijgen. 

 

Indien het medicijn fijngemaakt moet worden (alleen volgens afspraken met arts/apotheker): 

a Neem het medicijn uit de verpakking. 

b Leg het medicijn in een kommetje. 

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

d Giet het medicijn uit het kommetje op een lepel. 

e Maak de vijzel heel nauwkeurig schoon. 

 

Indien het fijngemaakte medicijn opgelost moet worden: 

f Vermeng het medicijn zo nodig met vloeistof. 

 

5 Vraag de cliënt rechtop te gaan zitten. 

6 Geef het medicijn aan de cliënt eventueel met vloeistof erbij. 

7 Laat de cliënt het medicijn doorslikken. 

8 Controleer of cliënt niet kauwt op medicijnen, die in zijn geheel ingeslikt moeten worden.  

9 Controleer of het medicijn is ingeslikt. 

10 Herhaal, bij inname van meerdere medicijnen, de stappen 3 t/m 8. 

11 Ruim de materialen op. 

12 Pas handhygiëne toe. 

13 Noteer tijdstip, soort, concentratie, hoeveelheid, wijze van toediening en bevindingen. 


