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Rapporttitel - Rapportsubtitel 

High Risk Medicatie: Checklist klaarmaken 

Controle item Aantal keren 

gecontroleerd 

Aantal keren 

correct 

uitgevoerd 

1 Controleren van het voorgeschreven geneesmiddel   

1a Controleert medicatieopdracht op volledigheid vanuit 

originele MO 

  

1b Raadpleegt het handboek parenteralia (HBP)   

2 Maken en invullen van het toedienetiket   

2a Vult etiket volledig in (m.u.v. paraaf en controle paraaf) *   

3 Berekenen van de benodigde hoeveelheden   

3a Voert berekeningen uit (indien van toepassing) *   

4 Desinfecteren van handen en werkblad, en toepassen 

hygiëne maatregelen 

  

4a Het deel van het werkblad waarop wordt gewerkt is voor de 

start van het klaarmaken leeg 

  

4b Werkt niet samen met een ander op het leeg gemaakte 

deel van het werkblad 

  

4c Past handdesinfectie toe voor  het klaarmaken   

4d Desinfecteert werkblad voor het klaarmaken   

5 Verzamelen en klaarleggen benodigde materialen   

5a Zet juiste geneesmiddel gereed *   

5b Zet juiste verdunnings- of oplosmiddel en/of infuus gereed  

(indien van toepassing) * 

  

5c Controleert te gebruiken producten op vervaldata   

6 Klaarmaken van het geneesmiddel   

6a Maakt 1 product gelijktijdig klaar *   

6b Wordt tijdens bereiden niet gestoord   

6c Desinfecteert handen voor het klaarmaken   

6d Draagt handschoenen bij het klaarmaken *   

6e Desinfecteert rubber injectieflacons en hals ampullen *   

6f Droogt desinfectans aan de lucht   

6g Maakt klaar volgens aanwijzing HBP   

6h Zuigt juiste hoeveelheid op   

6i Werkt aseptisch *   

6j Controleert op volledig oplossen (indien van toepassing)   
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Rapporttitel - Rapportsubtitel 

Controle item Aantal keren 

gecontroleerd 

Aantal keren 

correct 

uitgevoerd 

6k Mengt tot homogeen (indien van toepassing)   

6l Beoordeelt uiterlijk (geen 

verkleuring/vertroebeling/uitkristallisatie) * 

  

7 Paraferen van het toedienetiket   

7a Parafeert voor klaarmaken op toedienetiket *   

7b Etiketteert gereed product *   

7c Bewaart gebruikte flacons/ampullen *   

7d Desinfecteert handen na bereiding   

8 Controleren van het klaarmaken door 2e  persoon   

8a Controleert op juiste medicatieopdracht vanuit originele MO   

8b Controleert juiste  geneesmiddel *   

8c Controleert juiste verdunnings- of oplosmiddel en/of infuus 

(indien van toepassing) * 

  

8d Controleert berekening (indien van toepassing) *   

8e Controleert houdbaarheid /vervaldatum   

8f Controleert toedienetiket *   

8g Controleert het uiterlijk van het product (geen 

verkleuring/vertroebeling/uitkristallisatie) 

  

9 Paraferen van het toedienetiket door 2e persoon   

9a Parafeert op het toedienetiket met  naam en paraaf *   

 

* Belangrijkste items 
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