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DAGBOEK UIT DE ZORG

‘Gebruik medicijnen soms lastig na te gaan’

Een halfjaar na de eerste coronagolf krijgen de zieken huizen nu de tweede te
verwerken. In dit dagboek vertel len medewerkers van de vijf Limburgse ziekenhuizen
hun persoonlijke verhaal. Vandaag: Sandra Kleukers (48),
apothekersassistente in het Laurentius Ziekenhuis Roermond.

Het is weer net zo druk aan het worden als in het voorjaar, maar het voelt nu wel rustiger.
We zijn er meer op voorbereid, we hebben geleerd hoe we het moeten aanpakken. Ik werk
op het servicepunt van de ziekenhuisapotheek; we houden ons vooral bezig met het
nalopen van de medicatie van mensen die worden opgenomen. Het is zeker niet zo dat al
die gegevens in de computer terug te vinden zijn. Dus de standaardprocedure is dat de lijst
bij iedere opname wordt doorgenomen, zodat de artsen een compleet beeld hebben. Vooral
nu we ook mensen van buiten onze regio in het ziekenhuis krijgen, vergt dat soms veel

Sandra Kleukers op haar werkplek in het Laurentius Ziekenhuis.
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uitzoekwerk, zeker als patiënten zelf niet aanspreekbaar zijn. Dan moeten we bellen met
familie, of hun huisarts of apotheek. Daar zit soms tijdsdruk op, want de
medicijnverificatie moet binnen 24 uur gebeurd zijn.
Ook op ander vlak is het werk anders. Normaal gesproken prepareren verpleegkundigen
een deel van het infuusmateriaal, maar dat doet de apotheek er nu bij voor de Covid-
afdeling. Dat ontlast de verpleegkundigen, maar is ook handiger omdat zij in
beschermende kleding lopen, dus wil je het omkleden zoveel mogelijk beperken. Het
medicijn remdesivir dat nu wordt ingezet, wordt door het RIVM op naam uitgeleverd, dus
daar zit ook regelwerk aan vast. Voor de verpleeghuiszorg worden medicijnen per bewoner
in zakjes verpakt om het toedienen eenvoudiger te maken, dat is een heel aparte afdeling.
En ook bij het openbare deel van de apotheek, waar de patiënten met hun recepten komen,
is het drukker aan het worden.
Alles bij elkaar zijn we met zo’n tachtig medewerkers. Helaas raken ook collega’s besmet
met het virus, of krijgen klachten en moeten dan een tijdje thuis blijven. Gelukkig heeft dat
nog niet geleid tot roosterproblemen, iedereen springt voor elkaar in als het nodig is, ook
tussen de diverse afdelingen. Het ziekenhuis heeft zijn eigen testcapaciteit voor
medewerkers, dus de uitslag van een coronatest is er wel altijd al binnen 24 uur.
Het zijn moeilijke tijden, maar het is ontzettend dankbaar werk. We zijn er voor elkaar, en
dat schept ook een band.”


