Voor Zorg en Welzijn
Trifier is een advies- en
trainingsbureau voor zorg
en welzijn. We laten medewerkers groeien zodat ze
zorg bieden volgens de
laatste inzichten. Én kunnen
werken in een veilige en
inspirerende omgeving.
Trifier onderzoekt, adviseert
en traint op het gebied van:
Veiligheid
Complexe communicatie

Medicatieveiligheid

Professionaliteit

We werken landelijk voor

Het verantwoord uitzetten, uitdelen en toedienen van medicijnen is
essentieel voor een goede en veilige zorg. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben daarin een cruciale rol. Training van uw medewerkers is
een relatief eenvoudig middel om ernstige gevolgen van medicatiefouten
te voorkomen. Naast het veiliger maken van de zorg, zien we dat een
training ook het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers bevordert.
Een belangrijke factor in het vergroten van de cliëntveiligheid.

grote en kleine instellingen

De training in het kort

Wij worden enthousiast van

De training bevordert kennis en inzicht bij uw medewerkers rondom het totale medicatie
proces; van het voorschrijven tot en met het toedienen en het bewaren ervan. Zij worden
zich bewust van hun rol en hun verantwoordelijkheid in medicatieveiligheid en werken mee
aan het voorkomen van risico’s in het medicatieproces in de zorgketen.

complexe vraagstukken

Programma

strategisch advies geven en

Het programma bestaat uit een basistraining en een verdieping. In de basistraining komen
de volgende thema’s aan bod:
Bewustwording van het belang van zorgvuldig medicijngebruik en de eigen rol daarin;
Kennis overdracht over:
naamgeving, indeling medicijngroepen, indicatie, werking en de belangrijkste
nevenwerkingen;
veel gebruikte begrippen voor medicatie en medicijntoediening;
de meest voorkomende toedieningsvormen en -wijzen van medicatie;
etikettering van medicijnen;
de procedure verantwoorde medicijntoediening: bevoegdheid, deskundigheid,
bekwaamheid en verantwoordelijkheid;
het informeren, instrueren en observeren van de cliënt;
het bewaren van geneesmiddelen;
het registreren van de toegediende medicijnen.
Vaardigheidstraining op de verschillende toedieningsvormen van medicijnen;
Practicum over het weigeren van medicijnen, dilemma’s ouder/kind, mogelijke
incidenten, casuïstiek.

professionals coachen en

Deelnemers sluiten dit gedeelte van de training af met een kennistoets.

in de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg,
gehandicaptenzorg,
ouderenzorg en algemene
ziekenhuizen.

Onze expertise

waarin we, in samenwerking
met de klant, zorgen voor de
analyse van het probleem,

trainen. Ook met een
concrete trainingsvraag
gaan we graag aan de slag.
Onze adviseurs denken
mee met de klant en samen
bepalen we de beste aanpak.
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Tijdens de verdieping bespreken we de belangrijkste risicovolle onderdelen en bronnen van
fouten in het medicatieproces waar uw medewerker onderdeel van uit maakt. Er worden
praktische tips uitgewisseld over hoe de medewerker vanuit zijn eigen professionele invloed,
bij kan dragen aan verbetering(en) van onderdelen van dit proces binnen de instelling.
Ook is er ruimte om met collega’s casussen te bespreken. Volgende thema’s komen tijdens
de verdieping aan de orde:
wat is medicatieveiligheid?
kwaliteitssystemen en protocollen
inzicht in medicatiefouten
wat is je signalerende rol ten aanzien van de cliënt die medicijnen gebruikt?
hoe ga je om met eigen beheer van medicatie door de cliënt?
hoe borg je, vanuit jouw rol, de medicatieveiligheid in je organisatie?
hoe werk je optimaal samen met de apotheek en arts?
casuïstiek en verbeteracties op basis van 3P.
Trifier levert maatwerk. Om de transfer naar de praktijk te bevorderen, gaan we uit van
de protocollen en materialen uit uw organisatie. Hiervoor plant onze trainer voorafgaand
aan de trainingsdagen een voorbereidende afspraak met de verantwoordelijke binnen uw
organisatie.

Het resultaat
In eerder afgeronde trajecten zien we dat deelnemers na de training
hun kennis en inzicht vergroot hebben in het toedienen van medicatie en zich bewuster
zijn van hun eigen rol en verantwoordelijkheid en die van andere betrokkenen;
meer inzicht hebben in het voorkomen van medicatiefouten;
kennis hebben genomen van de ‘Veilige principes in de medicatieketen’, veldnorm voor
medicatieveiligheid;
inzicht hebben verkregen in benodigde verbeterpunten bij zichzelf en de organisatie ter
verbetering van de medicatieveiligheid.

Wilt u meer
informatie over
een training
Medicatieveiligheid
van Trifier?
Neem vrijblijvend
contact op met
Annit Knevels:
06 46894249
annit@trifier.nl

De Trifier manier

Trifier biedt duurzame professionaliseringstrajecten aan met als doel een collectief en
continu leerproces op gang te brengen Teamleren, praktijkleren, trajectleren en activerend
leren vormen de vier pijlers van onze aanpak. Oefenen in de praktijk, leren leren, reflecteren,
feedback geven en ontvangen staan centraal. Door concrete praktijkcasussen te koppelen
aan de te ontwikkelen kennis en vaardigheden, creëren we een optimale transfer van
theorie naar praktijk. Tevens worden leidinggevenden bij het leerproces van de medewerkers
betrokken. Zo zorgen we ervoor dat deelnemers zich zowel tijdens als na het ontwikkeltraject
middels sturing en coaching blijven doorontwikkelen en het geleerde wordt geborgd in de
organisatie. We werken met zelf ontwikkelde, wetenschappelijke en in de praktijk bewezen
leer- en ontwikkelmodellen. De combinatie van ervaring en kennis uit de praktijk, onderzoek
en samenwerking met diverse kennispartners in binnen- en buitenland resulteert in altijd
up-to-date ontwikkeltrajecten die aansluiten op actuele thema’s en wetgevingen.
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