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Medicijnen uitzetten in een week- of dagdoos (GDS) 

Omschrijving 
De verschillende medicijnen worden uit de verpakking gehaald en in de juiste vakjes in het geneesmiddel 
distributiesysteem gedaan. 
 

Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling:  

Mag zelfstandig verricht worden door:      

Aandachtspunten 
– Het ompakken van medicijnen van grootverpakking in een geneesmiddel distributiesysteem (GDS) is een 

farmaceutische handeling en gebeurt door de apotheek. Alleen in situaties waarin dit niet mogelijk is, kan 
het uitzetten in dag- of weekdoos door een ander uitgevoerd worden.  

– Zorg ervoor dat van elk medicijn een bijsluiter aanwezig is en neem kennis van de informatie. 
– 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. 

– Zorg voor een rustige omgeving. Goede concentratie kan de kans op fouten verminderen. 
– Van een verkeerd toegediend en/of een niet gegeven medicijn dient melding te worden gemaakt volgens 

organisatieprocedure. Ga na of arts gewaarschuwd moet worden. 
– Wanneer iemand anders de medicijnen toedient is het van belang dat de medicijnen nog herkenbaar zijn: 

 - laat de medicijnen in de blisterverpakking; 
 - wanneer medicijnen niet in blisterverpakking leverbaar zijn wordt de vorm, kleur en opdruk van het 

medicijn op de toedienlijst/het medicijnoverzicht genoteerd. 
– Gebruik een geneesmiddel distributiesysteem waarvan de vakjes groot genoeg zijn om waar nodig de 

medicijnen in blisterverpakking uit te zetten. 
– Zorg er in overleg met de apotheker voor dat geen halve tabletten uitgezet hoeven te worden (dosering in 

hele tabletten). 
– Noteer op tube/flacon/pot bij vloeistoffen en zalven/crèmes de datum waarop deze voor het eerst geopend 

is. Noteer het tevens op de toedienlijst. 
– Werk systematisch. 
– Controleer na het uitzetten de voorraad en bestel zo nodig nieuwe medicijnen. 
 
 

Complicaties tijdens de handeling Handelwijze 

Er zitten nog medicijnen in het geneesmiddel 
distributiesysteem. 

Controleer welke medicijnen niet zijn ingenomen. 
Stel vast welke gevolgen het niet innemen heeft. 
Waarschuw zo nodig de arts. 

Verwijzingen 
– Achtergrondinformatie: toedieningsvorm houdbaarheid; medicatieveiligheid. 
– Richtlijn: handreiniging. 

Benodigdheden 
– toedienlijst 
– geneesmiddel distributiesysteem 
– medicijnen 
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Werkwijze 
1 Pas handhygiëne toe. 

2 Maak een schoon werkveld en zet daarop de benodigdheden binnen handbereik. 

3 Ga na of zich wijzigingen in het medicijnbeleid hebben voorgedaan. 

4 Controleer het geneesmiddel distributiesysteem op resterende medicijnen. 

5 Controleer elk medicijn, toedienlijst en de gegevens van de cliënt. 

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

- vervaldatum 

- toedieningswijze 

- toedieningsvorm 

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

- naam en geboortedatum van de cliënt 

- soort 

- dosering 

- tijdstip 

 

Vul het geneesmiddel distributiesysteem per medicijn, aan de hand van de toedienlijst. 

 

6 Zet de nog uit te zetten medicijnen aan één kant van jezelf. 

7 Neem het medicijn uit de verpakking (houd waar mogelijk de blisterverpakking in tact). 

8 Stop de juiste hoeveelheid van het medicijn in het (de) juiste vakje(s). 

9 Controleer of het medicijn in het (de) juiste vakje(s) is gestopt. 

10 Zet het doosje van het uitgezette medicijn apart van de nog uit te zetten medicijnen aan de andere kant 
van jezelf. 

11 Herhaal de punten 5 -10 voor alle voorgeschreven medicijnen. 

12 Controleer, als alle medicijnen zijn uitgezet, of alle vakjes de juiste hoeveelheid medicijnen bevatten aan 
de hand van de toedienlijst. 

13 Ruim de materialen op. 

14 Pas handhygiëne toe. 

15 Noteer de handeling en eventuele bevindingen, controleer of de toedienlijst goed ingevuld is. 


