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Criteria keuze medicijndispenser 

 
In dit bestand zijn de eisen vanuit diverse stakeholders die zijn gesteld aan de nieuwe medicijndispenser 

weergegeven. Deze worden vervolgens geprioriteerd door middel van de MoSCoW-methode en een 

weegfactor toegekend, dit is niet weergegeven in dit bestand doordat dit voor iedere stakeholder/organisatie 

anders zal zijn. 

 

Niveau Apotheker 

• De werkwijze aanmeld- en inzetprocedure is beschreven  

• Er is een real-time koppeling tussen de medicatie uit het systeem van de apotheker met 
de  baxter fabrikant en de medicijndispenser. 

• Het aanmeldproces is digitaal en gekoppeld aan het apotheeksysteem. 

• De werkwijze bij wijzigingen in het medicatievoorschrift is beschreven. 

• De werkwijze wat er dient te gebeuren op afstand wanneer er storingen zijn met/bij de 
medicatiedispenser is beschreven. 

• De medicijndispenser is binnen twee werkdagen te plaatsen bij een cliënt. 

• De medicatiedispenser dient binnen een logistiek schema geplaatst te kunnen worden zodat 
de vervanging van medicatierol vooraf ingepland kan worden. 

• Er is  een instructie voor het plaatsen, installeren en vullen van de medicijndispenser voor de 
medewerkers voor de apotheek.  

• Er is een werkwijze beschreven voor het tijdelijk of definitief stoppen met de medicijndispenser 

• De kosten van het apparaat en de installatie zijn inzichtelijk en worden maandelijkse 
gefactureerd  

• Het verhelpen van verstoringen wordt vanuit de leverancier geregeld  

• Er dient duidelijke communicatie tussen thuiszorg en apotheker digitaal plaats te vinden. 

• Het verwisselen van de ‘medicatierol’ moet mogelijk zijn om uitgevoerd te worden door de 
cliënt zelf en/of mantelzorger. Als dit niet (meer) mogelijk is, dan mag deze handeling 
maximaal vijf minuten de tijd kosten voor de zorgverlener/apotheekmedewerker. 

• Het is wenselijk dat de apotheek zelf veranderingen en/of aanpassingen kan maken aan de 
bestanden rondom de medicijndispenser. 

• Het is wenselijk dat de medicijndispenser zoveel mogelijk ‘geprepareerde medicatiezakjes’ 
kan opnemen zodat er meer medicatie/meerdere tijdstippen medicatie uitgenomen kan 
worden met daardoor beperking van het aantal vervang momenten voor de medicatierol 

 

Niveau Client 
• Er is eenvoudig toegankelijk, praktisch en op de doelgroep afgestemd instructiemateriaal 

beschikbaar voor de cliënt (in verschillende talen, laaggeletterden en cliënten met een slechte 
visus). 

• De medicijndispenser moet op het gekozen moment de medicatie uitgeven. Dit is per 15 
minuten instelbaar.  

• De medicatiedispenser moet minimaal tien verschillende medicatie momenten per dag aan 
kunnen.  

• De medicatiedispenser moet minstens 98% van de uitgevoerde medicatie uitgifte foutloos uit 
geven met aantoonbare ervaringen vanuit andere gebruikers/organisaties. 

• Het volume van de Baxterzakjes moet geen beperkte factor geven op de uitgifte van 
de medicatie (m.b.t. errors) 

• De medicatiedispenser is geschikt voor slechtziende/blinde cliënten. 

• De medicatiedispenser is geschikt voor slechthorende/dove cliënten. 

• Het is gewenst dat de medicatiedispenser vergrendeld kan worden zodat de cliënt/derden (bv. 
kleinkinderen) geen toegang hebben tot de aangebrachte medicatierol  
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Niveau zorgverlener 

• De (contra)indicaties voor het gebruik van de medicijndispenser zijn vastgesteld. 

• Het proces van aanmelding t.b.v. de inzet van de medicijndispenser is opgesteld en is 
eenvoudig uitvoerbaar vanuit zorgverlener perspectief.  

• instructie professionele opvolging alarmering voor de medewerker is  opgesteld. En een 
koppeling met het cliëntdossier in NEDAP (en/of andere cliëntsystemen) is hierin wenselijk 

• Het gebruik van de medicijndispenser is voor de zorgverlener logisch en eenvoudig. 

• De medicijndispenser heeft een koppeling met de toedienregistratie of de mogelijkheid 
hiertoe. 

• Communicatie tussen thuiszorg en apotheker is beschreven. Deze is beperkt, vindt waar 
mogelijk digitaal plaats en is minimaal administratief belastend. 

 

Mogelijkheden van de toekomst 

• MDM¹ systeem, dus als er ergens in het systeem iets wordt aangepast, wordt deze 
wijziging ook doorgevoerd in andere systemen. 

. 
• Mogelijkheid om de medicijndispenser uit te breiden voor meerdere doeleinden, lees: 

koppelen voor leefstijlmonitoring 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹Mobile Device Management (MDM) draait om het beheer van alle mobiele apparaten die binnen een bedrijf of 

organisatie in omloop zijn. Het beheer van de instellingen, gebruikersrechten en beveiligingsbeleid gebeurt allemaal 

vanaf één centraal punt    
 


