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Dubbele medicatiecontrole NAAST
Dubbele medicatiecontrole op afstand is een snelle, efficiënte en makkelijke manier
om de medicatieveiligheid binnen uw organisatie te verhogen. In deze brochure leest u
wat de voordelen zijn, hoe het werkt en hoe het zit met de kwaliteit, de garanties en de
implementatie van de dubbele medicatiecontrole. Heeft u na het lezen nog verdere
vragen? Wij geven graag een toelichting, telefonisch of tijdens een afspraak.
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Wat is dubbele medicatiecontrole?
Als een verpleegkundige van uw organisatie
risicovolle medicatie toedient, zoals insuline,
moet zij volgens de richtlijnen de medicatie
laten controleren door een collega. Dit heet
dubbele medicatiecontrole. Deze dubbele
controle wordt doorgaans ter plekke
uitgevoerd, maar kan ook op afstand
plaatsvinden. De verpleegkundige maakt
dan een foto van de medicatie en van de
toedieningslijst of het uitvoeringsverzoek.
Die foto stuurt zij via een app naar NAAST.
Ondertussen gaat zij verder met haar andere
zorgtaken bij haar klant.
Meestal krijgt de verpleegkundige binnen
twee minuten te zien dat de medicatie is
goedgekeurd. Als dat niet zo is, krijgt ze een
uitleg. Ze past de medicatie dan aan en
stuurt opnieuw een foto ter controle.

Hogere medicatieveiligheid
Dubbele medicatiecontrole op afstand verhoogt de medicatieveiligheid in uw organisatie. Het
voorkomt fouten en incidenten en geeft klanten en medewerkers een veilig gevoel. Een dubbele
controle op locatie is in de praktijk door capaciteitsproblemen soms moeilijk te organiseren. Of het
wordt een haastklus: even afvinken. Dat komt de medicatieveiligheid niet ten goede. Bij de
dubbele medicatiecontrole op afstand van NAAST weet u zeker dat een gekwalificeerd
verpleegkundige de controle zorgvuldig uitvoert.
Fouten voorkomen
Fouten maken is menselijk. Bij NAAST merken we meerdere keren per dag dat ook
ervaren zorgmedewerkers fouten maken die door de dubbele controle worden
voorkomen. In totaal is er in zo’n 5 procent van de gevallen sprake van een fout. Een
betrouwbaar systeem om de medicatieveiligheid te verhogen is dus van groot belang.
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Veiligheid beter aantoonbaar
Als zorgorganisatie moet u kunnen aantonen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat
u de medicatieveiligheid waarborgt. Ook daar draagt de dubbele controle op afstand aan bij: dat
de veiligheid op orde is, kunt u via het digitale systeem eenvoudig laten zien. Het positieve effect
daarvan blijkt bij zorgorganisaties waarvoor NAAST de dubbele controle uitvoert. Bij organisaties
die onder verscherpt toezicht op medicatieveiligheid stonden, is dat verscherpte toezicht van de
IGJ inmiddels vervallen.
Eva (50), wijkverpleegkundige
‘Ik werk al 25 jaar als verpleegkundige, dus ik ben inmiddels behoorlijk ervaren. Laatst
kreeg ik bij een dubbele controle opeens een afwijzing. Ik wilde 2,5 mg morfine toedienen,
maar had per ongeluk 2,5 ml afgemeten: ongeveer tien keer zo veel. Dit had mijn klant
een paar heel heftige uren kunnen bezorgen. Ik had nooit verwacht dat ik zo’n fout zou
kunnen maken en was erg geschrokken. In het volgende teamoverleg heb ik mijn ervaring
gedeeld. Dan konden mijn collega’s er ook van leren. Ik was al enthousiast over de
dubbele controle op afstand, maar na deze ervaring zou ik echt niet meer zonder willen.’
Minder reistijd en reiskosten
Met de dubbele medicatiecontrole op afstand investeert u in medicatieveiligheid. Een deel van die
investering verdient u direct terug. De controle op afstand maakt de controle op locatie immers
overbodig. Daarmee bespaart u de reistijd en reiskosten die daarvoor nodig zijn. Bovendien kunt u
voor elke extramurale dubbele controle 5 minuten zorgtijd bij de zorgverzekeraar declareren.
Wanneer is dubbele medicatiecontrole mogelijk?
Dubbele medicatiecontrole op afstand is op elk moment en in bijna alle situaties mogelijk:
•
•
•
•
•

met alle grote, bestaande applicaties voor dubbele controle
24 uur per dag, 7 dagen per week
intramuraal en extramuraal
bij medicaties op elk risiconiveau (low, medium en high risk)
voor enkelvoudige controles (één foto) en meervoudige controles (meerdere foto’s)

Een meervoudige controle is bijvoorbeeld nodig bij pompen of infusen, waarbij tegelijkertijd de
medicatie, het oplosmiddel en het uitvoeringsverzoek worden gecontroleerd.
Bij verpleegkundige handelingen is soms meer ondersteuning nodig dan een dubbele controle. In
dat geval kan een BIG-geregistreerde verpleegkundige van NAAST uw medewerkers via
beeldbellen of telefonisch ondersteunen. Vraag naar ‘verpleegkundige assistentie op afstand’ voor
meer informatie.
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Dit is NAAST Zorg op afstand. Heel dichtbij.
Medisch service centrum NAAST biedt betrouwbare,
professionele en warme zorg op afstand. 24 uur per
dag, 7 dagen per week staan ervaren en betrokken
BIG-geregistreerde zorgmedewerkers paraat. NAAST
zet moderne technieken slim in om uw organisatie en
klanten te ondersteunen. Wij werken dagelijks voor
organisaties in heel Nederland.
NAAST bestaat uit een zorgcentrale van waaruit we
zorg op afstand bieden, en een speciaal team
zorgvernieuwing. In dit team werken professionals
met jarenlange ervaring op het gebied van zorg op
afstand, innovatie en procesveranderingen. Daardoor
kunnen we organisaties goed adviseren over een
breed scala aan e-health diensten, en ze begeleiden
bij de implementatie. Met onze innovaties sluiten we
aan bij de nieuwste ontwikkelingen rond zorg en
technologie. Daarbij stellen we de veiligheid,
zelfstandigheid en vrijheid van klanten voorop.
www.naast.je – info@naast.je – 0314 35 68 68

Kwaliteit
De NAAST-medewerkers die de dubbele controles uitvoeren zijn bevoegde en bekwame
verpleegkundigen. Zij voeren elke maand duizenden controles voor veel verschillende organisaties
uit. NAAST voldoet aan alle relevante kwaliteitseisen en is gecertificeerd volgens de relevante
normeringen (zoals NEN en ISO). Ook werken we conform de zorgprotocollen van Vilans en zijn
onze werkprocessen goedgekeurd door de expert medicatieveiligheid van zorgvoorbeter.nl.
NAAST-medewerkers volgen veel (verplichte) scholing om te zorgen dat hun kennis actueel blijft.
Bijvoorbeeld over diabetes, insuline, infusen, morfinepompen en medisch rekenen. Om de
kwaliteit te garanderen houden we elkaar bij NAAST ook scherp via steekproeven. Daarbij kijken
we zowel naar algemene kwaliteitspunten als naar de specifieke handreikingen voor uw
organisatie. Zo waarborgen we dat de controles aan de eisen van uw organisatie voldoen.

8,6

Klanten beoordelen NAAST gemiddeld met het cijfer: 8,6
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Hoelang duurt een dubbelcontrole?
Uw medewerkers hebben het druk en de dubbele medicatiecontrole moet het zorgmoment zo min
mogelijk verstoren. Daarom is het belangrijk dat de controle snel plaatsvindt.
De garanties over de gemiddelde controletijd van een dubbele controle worden geformuleerd als
Service Level Agreements (SLA’s) waarover u maandelijks rapportages ontvangt.
Marieke (29), teamverpleegkundige
‘De eerste keer dat ik een dubbele controle liet doen, was even wennen. Telefoon pakken,
app openen, foto maken, wachten. Die eerste controle werd afgewezen omdat de
eenheden op de insulinepen niet scherp genoeg leesbaar waren op de foto. Drie controles
later was het al helemaal routine en nu kost het me nauwelijks tijd. De minuut die ik moet
wachten gebruik ik goed, bijvoorbeeld door mijn klant nog een kous aan te trekken.’
Aansluiting bij uw processen
Het is belangrijk dat de dubbele medicatiecontrole goed aansluit bij de werkwijze van uw
organisatie en dat medewerkers de nieuwe aanpak snel omarmen. Daarom bespreken we eerst de
processen in uw organisatie. Daarbij hebben we het over passende procedures, protocollen en
handreikingen. Ook gaan we in op verantwoordelijkheden, de vertrouwelijke omgang met
persoonlijke gegevens en aansprakelijkheden. Dubbele medicatiecontrole op afstand is een
laagdrempelige vorm van e-health waarmee u op korte termijn kunt beginnen en waarvan
medewerkers snel de meerwaarde ervaren.
De applicatie
Voor de dubbele medicatiecontrole heeft u een applicatie nodig waarmee uw medewerkers foto’s
naar NAAST sturen. Als u hiervoor nog geen licentie heeft, kiest u een van de applicaties waarvan
wij gebruikmaken en sluit u een contract af met de leverancier. NAAST adviseert en begeleidt u
hierbij graag: wij werken nauw samen met de leveranciers van verschillende applicaties.

Korte lijnen
Bij NAAST heeft u één vaste contactpersoon bij wie u met al uw vragen over de dubbele
medicatiecontroles terechtkunt. Zelf wijst uw organisatie ook één contactpersoon aan die
verantwoordelijk is voor de dubbele controles. Zo blijven de lijnen kort. De contactpersoon
communiceert met medewerkers en voert mutaties van medewerkers en klanten in het
systeem in. Ook bij de implementatie heeft de contactpersoon een belangrijke rol.
www.naast.je – info@naast.je – 0314 35 68 68
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Implementatie: training via ‘super-users’
NAAST helpt u om de dubbele medicatiecontrole zorgvuldig in uw organisatie te implementeren.
Een belangrijk onderdeel daarvan is het trainen van medewerkers. In samenwerking met de
leverancier van de applicatie traint NAAST van elk team één medewerker: de ‘super-user’. De
super-users maken vervolgens hun eigen team vertrouwd met de nieuwe werkwijze. Aan het eind
van deze brochure leest u meer over de implementatiefase.
Herma (42), wijkverpleegkundige
‘De meeste mensen houden niet van veranderingen, ook ik niet. Toen ik hoorde dat we
met de dubbele controles op afstand zouden beginnen, had ik dan ook wat twijfels. Werkt
dat wel, iemand die aan de andere kant van het land meekijkt? Is het niet onhandig dat je
tijdens de zorg je telefoon moet pakken? Hoe zorg je dat de omgeving steriel blijft?
Omdat ik wijkverpleegkundige ben, heb ik me wel aangemeld voor de training.
De training duurde zo’n twee uur, maar al mijn twijfels zijn weggenomen. De trainer was
ook wijkverpleegkundige geweest en legde alles heel duidelijk uit. En we gingen direct in
de praktijk oefenen met foto’s maken: dat werkt toch het beste. Eigenlijk is het heel
simpel als je alles hebt geïnstalleerd. Gelukkig kon ik hierdoor ook vol overtuiging mijn
eigen team instrueren.’
Kosten en vergoedingen
De uiteindelijke kosten voor de dubbele
medicatiecontrole zijn afhankelijk van uw
wensen. Na een gesprek hierover stellen wij
graag een offerte op maat voor u op, zodat
u precies weet wat u kunt verwachten.

Voor extramurale dubbele controles op afstand kunt u 5 minuten zorgtijd declareren bij de
zorgverzekeraars. Verzekeraars willen hiermee deze kostenefficiënte vorm van medicatieveiligheid
stimuleren. Om voor deze vergoedingen in aanmerking te komen, maakt u een maatwerkafspraak
met de zorginkoper van de betreffende verzekeraar. NAAST zorgt dat u voldoet aan alle
voorwaarden die daarvoor gelden.
De vergoedingen voor dubbele controles vallen binnen de productie- en budgetafspraken die u
met een verzekeraar heeft gemaakt. De vergoedingen leiden in principe niet tot een ophoging van
het budgetplafond.
Jaarlijkse evaluatie
De samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd. Op basis daarvan doen we waar nodig
aanpassingen, bijvoorbeeld aan de protocollen of de werkafspraken.
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Bijlage 1: stappenplan implementatie dubbele medicatiecontrole
Hoe gaat het verder als u kiest voor de dubbele medicatiecontrole op afstand van NAAST? Welke
medewerkers zijn nodig voor de implementatie en hoeveel tijd moeten zij reserveren? Wat moet
uw organisatie zelf doen en wat doet NAAST? Die vragen spelen vaak rond het besluit om van start
te gaan met de dubbelcontrole op afstand. Dit stappenplan geeft u een overzicht van de
weekplanning en de verantwoordelijkheden op hoofdlijnen.
Met een strakke planning kunt u binnen een paar weken beginnen met de dubbele
medicatiecontrole. De precieze planning, afspraken en tijdsinvestering zijn afhankelijk van uw
werkprocessen, uw wensen en de hoeveelheid medewerkers die getraind moeten worden. Als u
hier vragen over heeft, kunt u altijd bij uw vaste contactpersoon van NAAST terecht.

Communicatie met medewerkers
Het is belangrijk dat u rond de implementatie van de dubbele medicatiecontrole goed met de
medewerkers binnen uw organisatie communiceert. Dan weten zij waarom u met de controles
begint en wat hen te wachten staat. Daarmee ontstaat sneller draagvlak en enthousiasme en is
de kans groter dat de resultaten vanaf het begin goed zijn. Dat wil zeggen: veel goedgekeurde
dubbele medicatiecontroles met een korte controletijd.
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Weekplanning
Week 0
• U stuurt de getekende offerte en de algemene leveringsvoorwaarden retour.
Week 1
• We plannen een overleg in om de werkprocessen, protocollen en handreikingen af te
stemmen op uw organisatie.
• We plannen een overleg in over de instructie van uw medewerkers.
• U spreekt in uw organisatie af wie superusers gaan zijn.
Week 2
• Het overleg over de werkprocessen, protocollen en handreikingen vindt plaats. Hierbij
aanwezig zijn minimaal de superusers van uw organisatie.
• Het overleg over de instructie van de medewerkers vindt plaats.
• Uw organisatie maakt de accounts voor uw medewerkers aan.
• Uw organisatie stelt lijsten van medewerkers en klanten samen, en voert ze in het
beheerssysteem in.
Week 3
• Uw organisatie deelt met medewerkers hoe zij de applicatie moeten downloaden en
installeren. Ook vraagt uw organisatie medewerkers de werkinstructies door te nemen.
• Samen met de leverancier van de applicatie traint NAAST per team één super-user. De training
gaat over het gebruik van de applicatie en over de werkprocessen, protocollen en
handreikingen. De training duurt ongeveer een uur en vindt plaats op een locatie van uw eigen
organisatie.
• De super-users beginnen met het trainen van hun eigen team.
Week 4
• De super-users ronden de training aan hun eigen team af, voor zover dat nog niet is gebeurd.
Week 5
• Uw organisatie start met de dubbele medicatiecontrole.
Als er veel teams binnen uw organisatie getraind moeten worden, doorlopen we de weken
3 t/m 5, gefaseerd in tijd, met meerdere teams.
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Bent u benieuwd wat NAAST voor uw organisatie kan betekenen?
Neem dan contact op met een van onze adviseurs:
0314 35 68 68
info@naast.je
www.naast.je
Boterstraat 2
7051 DA Varsseveld
Postbus 123
7050 AC Varsseveld
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