Palliatieve kit
Doel: snel en adequaat opvangen van plotselinge verslechtering/ problemen bij
patiënten in de palliatieve fase buiten kantooruren, waarbij de wijkverpleging
handelingen kan verrichten, eventueel in opdracht van/ in overleg met de
dienstdoende huisarts op de HAP.
Apotheek maakt in opdracht van huisarts gesealde kit, deze wordt in een vroeg
stadium van de palliatieve fase bij de patiënt thuis geplaatst. Door de sealing kan de
kit bij niet gebruiken eventueel weer worden ingenomen en hergebruikt bij een
volgende patiënt.
De kit bevat medicatie, injectiematerialen, butterfly, urinecatheter met inbrengset. De
op de foto getoonde box is via bol.com te bestellen.
Via het Webhis-artsportaal wordt bij de HAP de aanwezigheid van de palliatieve kit
bij de patiënt kenbaar gemaakt.
De huisarts tekent bij de apotheek de benodigde documenten en neemt de kit mee
naar patiënt of laat hem door de apotheek thuisbezorgen.
Na overlijden van de patiënt neemt de huisarts de kit weer mee en levert hem in bij
de apotheek, alternatief is de apotheek informeren en deze de kit laten afhalen.
Vragen/ opmerkingen?
- Laurens van Ede, huisarts (laurensvanede@gmail.com)
- Jeamina Lobregt, farmaceutisch ondersteuner apotheek de Kruijff
(jeamina.lobregt@apotheekdekruijff.nl)

Inhoud palliatieve kit
Medicijnen
10 st

midazolam

5mg/1ml

10 st

morfine

10 mg/1ml

10 st

Natriumchloride 0.9%

10 ml

Spuiten/ naalden/infuussysteem

2 st

BD Saf-T-Intima (butterfly)

20 st

Spuiten (Luerlock)

20 st

Optreknaalden

20 st

Naalden subcutaan

1 st

Naaldencontainer

5 ml

Verbandmiddelen
10 st

Gaasjes 10x10 cm steriel

10 st

Gaasjes 5x5 cm steriel

1 pak

Gaasjes 5x5 cm onsteriel

1 rol

Hechtpleister 2,5 cm

2 st

Vecafix

Handschoenen
5 paar

Handschoenen onsteriel medium

5 paar

Handschoenen onsteriel large

Catheter / Urinezak
1

Catheter inbrengset

1

Balloncatheter siliconen

CH 14

1

Balloncatheter siliconen

CH 16

1

Urinezak (lange slang, leegbaar)

2 liter

1

Flip Flo (of catheterstopje)

Documenten
Protocol palliatieve kit
Uitvoeringsverzoek wijkverpleging
Recept voor aanvulling palliatieve kit
Recept voor aanvulling ampullen
Toedienlijst wijkverpleging medicatie palliatieve kit

Handleiding BD Saf-T-Intima (butterfly)
Medicatiebijsluiters

