
 

 
 

 

Medicatiebeleid 2021 
 
 
Beste lezer, 
  
Op Zorgkwekerij Jomajole is de mogelijkheid er dat er aan deelnemers medicatie word 
verstrekt. Het toedienen van medicijnen is hoe dan ook een risicovolle handeling. Om fouten 
te voorkomen is er wet- en regelgeving voor zorgaanbieders ontwikkelt. Deze dient ook door 
ons nageleefd te worden en wij moeten verantwoorden naar de inspectie hoe we daar vorm 
aan gegeven hebben. 
 
Om het deze vormgeving af te ronden hebben we jullie medewerking ook nodig. Het gaat om 
de volgende zaken;  
 
1. Van iedere deelnemer die medicatie gebruikt moet een actueel medicijn overzicht op 
Zorgkwekerij Jomajole beschikbaar zijn. Dit moet verstrekt zijn door de eigen apotheek.  
 
2. Iedere verandering in de medicijnen zoals een middel, dosering of toedieningtijd moeten 
schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de Zorgkwekerij Jomajole. Dit kan middels een 
briefje of via de mail waarin jullie dan laten weten om welk medicijn het gaat, de dosering 
en de tijd van toedienen. Uiterlijk bij de eerstvolgende levering van nieuwe medicijnen, 
ontvangen wij dan van jullie een nieuw aangepast medicijnoverzicht.  
 
3. We hebben van ieder medicijn een origineel doosje met het medicijn en de bijsluiter 
nodig. Voor zalf, druppels of vloeibare medicijnen maken we afzonderlijke afspraken met 
jullie. Als een deelnemer tijdelijk een kuurtje krijgt dan overleggen we even met elkaar hoe 
we dit doen.  
 
4. Nieuwe (voorraad) medicijnen worden voortaan direct afgegeven tijdens het ophalen en 
brengen van de deelnemer. Geen medicijnen meer meegeven in de rugtas naar school, 
dit om ongelukken met medicijnen te voorkomen. De (voorraad) medicatie dient enkel de 
deelname dag strekkend te zijn, dit om (onnodige) ophoping van medicatie te voorkomen) 
 
5. Enkele deelnemers, krijgen uitsluitend thuis medicijnen. Toch behoren wij daarvan ook 
een overzicht van de apotheek in ons bezit te hebben. Mocht een deelnemer dan acute hulp 
van een arts nodig hebben dan kunnen wij ten allen tijde de juiste informatie verstrekken. 
 
6. De Zorgkwekerij Jomajole maakt schriftelijke afspraken rondom het gebruik van medicatie. 
Wanneer jullie aan ons aangeven dat er medicatie wordt gebruikt, vraag hiernaar zodat we 
beiden op de hoogte zijn van de procedures en afspraken. 
 
Het geheel komt de zorgvuldigheid en veiligheid rondom deze, toch risicovolle handelingen 
ten goede. 
 
Hartelijke groet, 
 
Zorgkwekerij Jomajole 
Werkdagen:  

Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot en met 16:00 

Zaterdag van 09:00 tot en met 15:00  

Email: info@zorgkwekerij-jomajole.nl 

Tel: 079 593 3652 / 06 23 63 31 08 

www.zorgkwekerij-jomajole.nl 
 

http://www.zorgkwekerij-jomajole.nl/

