Hoe wijzig ik de BEM van een cliënt?

Handleiding
Hoe wijzig ik de Beheer Eigen Medicatie (BEM)
van een cliënt?
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Invoeren, inzien of wijzigen BEM codering in nCare
In nCare is een handige functionaliteit ingebouwd waarbij per client snel inzichtelijk is tot
hoever degene die de medicatie deelt verantwoordelijk is.
Iedere zorgorganisatie heeft in nCare de mogelijkheid een eigen BEM-coderingssysteem in
te regelen. BEM staat voor “Beoordeling beheer Eigen Medicatie”.
nCare wordt standaard opgeleverd met de volgende BEM coderingen:
1.
2.
3.
4.

Eigen beheer
Klaarzetten zonder toezicht
Aanreiken met toezicht
Toedienen

Hoewel de BEM-code veelal ook elders is geregistreerd (bv Elektronisch Cliënten Dossier)
binnen uw zorgorganisatie heeft het een grote meerwaarde om deze BEM-code (ook) in
nCare te verwerken. U ziet na een juiste inrichting namelijk direct voor welke medicatie en
welke soort handeling u verantwoordelijk bent per client. Ook voorkomt u extra
handelingen, zoals het registreren van Eigen Beheer medicatie. Binnenkort hebben we een
instructiefilm over hoe deze functionaliteit werkt. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de
zorgorganisatie de vier meest gebruikte standaarddefinities hanteert. Hieronder de
tekstuele toelichting hoe de BEM-codering kan worden ingevoerd, ingezien of gewijzigd.
Zodra een client voor het eerst wordt toegevoegd aan nCare, krijgt deze initieel een vaste
BEM code toegekend. De nCare-gebruiker met de juiste
beheerdersrechten kan bepalen welke dat is via de menukeuze Instellingen – Beheer
medicatie definities.
Indien het toekennen, controleren of wijzigen van de BEM-codering gewenst is dan is de
volgende volgorde belangrijk om de juiste status van
zelfstandigheid in zorg per client en geneesmiddel in te richten:
1. Toekennen (of controleren of wijzigen) standaarddefinitie per client
2. Afwijken van geneesmiddelgroepen/categorie
3. Afwijken (controleren of wijzigen) status per genees- of hulpmiddel

Toekennen (of controleren of wijzigen) standaarddefinitie per client
Bij het toekennen (of controleren of wijzigen) van de standaarddefinitie per client wordt de
code gehanteerd die in de basis voor de meeste medicatie van deze client geldt.
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Ga naar menu Cliënten en kies de gewenste client. Ga vervolgens naar tabblad Medicatie en
klik op de knop Beheer Medicatie.
Er volgt een pop-up afbeelding, waarbij links bovenin de naam van de gekozen client
zichtbaar is. Links daaronder is de huidige status in nCare zichtbaar.
Achter deze status is de knop Historie beschikbaar. Door hier op te klikken ziet u of en
wanneer de status in nCare is gewijzigd. Kies de knop Wijzigen om een nieuwe Beheer
medicatie status in te geven. De huidige status staat bovenaan en is reeds actief. Daaronder
selecteert u de gewenste nieuwe status. U kunt hierbij allen kiezen uit statussen die door de
beheerder van jullie zorgorganisatie in nCare zijn vastgesteld.

Afwijken van geneesmiddelgroepen/categorie
Indien de client een uitzondering heeft op geneesmiddelgroep/ categorie dan kan naast de
standaarddefinitie een uitzondering worden ingevoerd op geneesmiddelgroep niveau.

Voorbeeld:
Indien een client allemaal medicatie gebruikt die in Eigen Beheer zijn behalve de
Oogdruppels, dan is de standaarddefinitie Eigen Beheer.
Het komt voor dat een cliënt alle medicatie in “Eigen Beheer” heeft, maar één bepaalde
categorie geneesmiddelen wél toegediend moet krijgen.
Ten opzichte van de bestaande BEM-functionaliteit op cliëntniveau, kan een afwijkende
BEM-code bij een aantal categorieën worden ingevuld, die de algemene BEM-code van de
cliënt overheerst.

Ga naar menu Cliënten en kies de gewenste client. Ga vervolgens naar tabblad Medicatie en
klik op de knop Beheer Medicatie.
Er volgt een pop-up afbeelding, waarbij links bovenin de naam van de gekozen client
zichtbaar is. Links daaronder is de huidige status in nCare zichtbaar.
Daaronder is een tweede donkergrijze balk zichtbaar die heet: Afwijkingen ten opzichte van
de standaard beheer medicatie zoals hierboven staat aangegeven. Selecteer Wijzigen.

3

Hoe wijzig ik de BEM van een cliënt?

In de eerste kolom staan alle categorieën. Selecteer in de tweede kolom verantwoording
achter Oogdruppels de keuze Toedienen.

3. Afwijken (controleren of wijzigen) status per genees- of hulpmiddel
Niet alle medicatie valt onder een geneesmiddelgroep/categorie. Daarnaast kunnen er
binnen groepen ook afwijkingen zijn in de zelfstandigheid van de client in zorg waardoor het
wenselijk is om de BEM-code aan te passen op genees- of hulpmiddelniveau.
Het instellen van een afwijkende code voor één specifiek geneesmiddel gebeurt in het
medicatieoverzicht van de cliënt.
Bijvoorbeeld: Een cliënt heeft de BEM-code “eigen beheer”, maar alleen de
Traimcinolonacetonide/liocaine zalf rectaal (=Trianal zalf) moet worden toegediend.
Open het tabblad Cliënten, selecteer de betreffende cliënt en klik op het tabblad Medicatie.
In het medicatieoverzicht is een kolom zichtbaar waarin met een icoontje de huidige BEMstatus “eigen beheer” staat weergegeven.
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De betekenis van de icoontjes (zoals deze ook in de legenda in het medicatieoverzicht te
zien is) is als volgt:

•
•
•
•

Het gele rondje met de ‘capsule’ er in betekent: Toedienen
Het rode rondje met het ‘oogje’ erin betekent: Aanreiken met toezicht
Het donkerblauwe rondje met het ‘handje’ erin betekent: Klaarzetten zonder toezicht
Het lichtblauwe rondje met het ‘poppetje’ erin betekent: Eigen Beheer

Door te klikken op het icoontje kan de BEM-codering voor deze medicatieregel worden
aangepast. Het volgende scherm verschijnt:
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Kies een datum en tijdstip waarop de wijziging in moet gaan óf laat de keuze op per direct
staan. Klik op Toedienen en daarna op Opslaan.
Het is nu duidelijk te zien dat er een wijziging is aangebracht, doordat het icoontje is
“vastgeprikt”. Dit betekent dat de BEM-code voor dit geneesmiddel niet meer mee
veranderd met de standaard BEM-code van de cliënt.

Een afwijkende BEM-code voor een geneesmiddel kan weer worden verwijderd door
nogmaals te klikken op het “vastgeprikte” BEM-code icoontje. Het wijzigingsscherm
verschijnt weer:

Kies een datum en tijdstip waarop de wijziging in moet gaan (het is niet mogelijk een tijdstip
in het verleden te kiezen) óf laat de keuze op per direct staan.
Laat de keuze op Standaard staan en klik daarna op Opslaan.
Door te klikken op de knop Historie is het historisch verloop zichtbaar van de BEM-codes bij
dit geneesmiddel.
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