Checklist aanbevelingen orale oncolytica
Deze checklist bevat aanbevelingen voor orale oncolytica die een stopperiode hebben en/of gedoseerd
worden op lichaamsgewicht of lichaamsoppervlak.
Wij bevelen u aan de punten uit deze checklist mee te nemen in uw werkoverleg en afspraken hierover vast
te leggen.

Algemene aanbevelingen:
 Controleer de instellingen van uw (Z)AIS op de volgende punten:
o

een waarschuwingssignaal bij aanschrijven ‘Let op dosering + mogelijk stopperiode
oncolyticum’. Indien niet aanwezig, vraag na bij softwareleverancier!

o

weergave van vrije tekst in geprinte documenten (bv. toedienlijst)

 T.a.v. patiënten met een weekdoseersysteem: Beoordeel per patiënt of het verantwoord is het
geneesmiddel in een weekdoseersysteem te verwerken of in eigen beheer te hebben.
 Accepteer nooit een recept met ‘gebruik bekend’, ‘gebruik volgens schema’, onvolledige dosering of
zonder gebruiksperiode.
2

 Controleer dosering (mg/m ), doseerregime en gebruiksperiode altijd handmatig:
o

aan de hand van gebruikt behandelprotocol/ doseerschema

o

aan de hand van actueel gewicht (en lengte)

o

laat dosering door 2 gekwalificeerd persoon controleren

e

 Wees alert op interacties, vraag ook het gebruik van vrij verkrijgbare geneesmiddelen na.
 Besteed aandacht aan deskundigheidsbevordering met betrekking tot de orale oncolytica.
Aanbevelingen voor openbaar apotheek/ poliklinische apotheek:


Verifieer een recept voor een oraal oncolyticum dat is voorgeschreven door een huisarts.



Vraag bij de patiënt na of hij het geneesmiddel eerder heeft gebuikt en zo ja, wanneer voor het laatst.



Vermeld op het etiket de gebruiksperiode (‘gedurende … dagen’) en de lengte van de stopperiode
(‘daarna … weken stoppen’).



Voorkom dat oncolytica tijdens de stopperiode uit de medicatiebewaking verdwijnen.



Lever het juiste aantal tabletten af voor maximaal 1 kuurperiode.



Lever pas af ná controle door de apotheker.



Informeer patiënt/mantelzorg goed over gebruik in kuurperioden afgewisseld met perioden waarin het
geneesmiddel niet wordt gebruikt.

Aanbevelingen voor ziekenhuisapotheek:
 Beschrijf alle kuren oncolytica in kuurschema’s en vergelijk elke aanvraag qua dosis en tijdschema
met deze vastgelegde schema’s.
 Lever het juiste aantal tabletten af voor maximaal 1 kuurperiode.
o

Registreer de datum van uitgifte

 Farmaceutisch ontslaggesprek:
o

Ga na of de patiënt in staat is de medicatie in eigen beheer te kunnen gebruiken.

o

Informeer patiënt/mantelzorg goed over gebruik in kuurperioden afgewisseld met perioden
waarin het geneesmiddel niet wordt gebruikt.
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Aanbevelingen t.a.v. medicatieoverdracht:


Maak zo min mogelijk gebruik van vrije tekstregels



Controleer of dosering, kuur- en stopperiodes op een juiste manier worden gecommuniceerd.



Maak afspraken over overdracht van gegevens:
o

Bij opname in het ziekenhuis: zorg dat minimaal het gebruikte doseerschema, de dosering,
kuur- en stopperiode bekend zijn.

o

Bij ontslag uit het ziekenhuis: zorg dat minimaal het gebruikte doseerschema, de dosering,
kuur- en stopperiode gecommuniceerd worden naar apotheek, huisarts en evt. verpleeg/verzorgingshuis van de patient.

o

Maak afspraken m.b.t. het afleveren van medicatie voor patiënten die medicatie met een
weekdoseersysteem krijgen:
a) wie levert af?
b) wie beheert de medicatie van de patient?
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