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ZorgPlus 2016 Toedienen van medicijnen per vagina: 1 (van 2) 

Toedienen van medicijnen per vagina 

Omschrijving 
Inbrengen van medicijn met inbrenghuls of applicator. 
 

Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling:  

Mag zelfstandig verricht worden door:      

Aandachtspunten 
– Dien medicijnen toe volgens voorschrift. 
– Neem kennis van de informatie op de bijsluiters. 
– Dien medicijnen per vagina bij voorkeur voor de nacht toe. 
– Na het inbrengen dient de cliënt minimaal 10 minuten te blijven liggen en niet te persen om de medicijnen 

zo goed mogelijk in te laten werken. 
– Zetpillen of vaginaaltabletten moeten koel worden bewaard. 
– Noteer op tube met vaginaalcrème de datum waarop deze voor het eerst geopend is. 
– Maak melding van een verkeerd toegediend en/of een niet gegeven medicijn volgens 

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

Complicaties tijdens de handeling Handelwijze 

Geen  

Verwijzingen 
– Achtergrondinformatie: vaginaal, houdbaarheid, medicatieveiligheid, dubbele controle. 
– Hygiënerichtlijnen: handschoenen, handen reinigen, handen reinigen met alcohol. 

Benodigdheden 
– toedienlijst 
– medicijn (ovules of crème) 
– inbrenghuls of applicator 
– onderlegger 
– niet-steriele handschoenen 
– afvalbak 
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Werkwijze 

Zorg voor dubbele controle, juiste medicatie 

1 Pas handhygiëne toe. 

2 Zet de benodigdheden binnen handbereik. 

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

a Controleer de ovules/crème op de volgende aspecten: 

- naam en geboortedatum van cliënt 

- suspensie en kleur 

- vervaldatum 

- toedieningswijze 

b Vergelijk de ovules/crème met de toedienlijst op de volgende aspecten: 

- soort 

- dosering 

- toedieningstijdstip 

4 Vraag de cliënt het onderlichaam te ontbloten en in de gynaecologische houding te gaan liggen. 

5 Leg een onderlegger onder het genitale gebied van de cliënt. 

6 Trek de handschoenen aan. 

Indien een ovule toegediend wordt 

7 Neem de ovule uit de verpakking. 

8 Breng het medicijn in de inbrenghuls en houd dit vast in de hand waarmee het medicijn ingebracht wordt. 

9 Spreid met de andere hand de schaamlippen. 

10 Breng de inbrenghuls met het medicijn in de vagina. 

11 Druk met de inbrenghuls het medicijn in de vagina. 

12 Trek de inbrenghuls terug uit de vagina volgens de gebruiksaanwijzing. 
(ga verder met punt 15). 

Indien een crème toegediend wordt: 

7 Draai de dop van de tube, draai de dop om en prik met de doorprikpunt de tube open. 

8 Draai de tuit van de applicator op de tube. 

9 Knijp in de tube totdat de crème de applicator vult tot aan de markeringsring. 

10 Draai de applicator los van de tube en doe de dop op de tube. 

11 Spreid de schaamlippen met de ene hand. 

12 Breng met de andere hand het uiteinde van de applicator zo diep mogelijk in de vagina. 

13 Druk de zuiger van de applicator langzaam helemaal in. 

14 Trek de applicator terug uit de vagina. 
15 Trek de handschoenen uit. 

16 Vraag de cliënt de voorgeschreven tijd (minimaal 10 minuten) te blijven liggen en niet te persen. 

17 Controleer of het medicijn blijft zitten. 

18 Ruim de materialen op. 

19 Pas handhygiëne toe. 

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


