
Medicatie, Beleid in de praktijk



Visie en waarden Gemiva-SVG Groep

De Gemiva-SVG Groep is er voor mensen die – tijdelijk of langdurig - ondersteuning 
nodig hebben bij hun leven in de samenleving. We dragen bij aan een zo goed en 
gewoon mogelijk leven van de mensen die wij ondersteunen. 

Volgens ons bestaat dat uit: 

• zo veel mogelijk regie over je eigen leven;

• een plek hebben waar je je veilig en thuis voelt;

• kunnen leven in contact met anderen en kunnen uitdrukken wat in je leeft;

• je talenten kunnen gebruiken en bijdragen aan de samenleving; 

• om kunnen gaan met de vragen en problemen die je in je leven tegenkomt. 



Kerncijfers

. 

• Totaal 5000 cliënten

• 1500 cliënten wonen met en zonder behandeling

• 3500 cliënten in de kinderdagcentra, activiteitencentra, ambulante zorg

• 3200 medewerkers (2200 fte) in dienst, waaronder zo’n 300 leerlingen 

• 1700 vrijwilligers

• Meer dan 80 locaties 

• Huisartsen en apothekers in heel Zuid -Holland



Oplossingsgericht werken (OGW)

• OGW bevordert de 
zelfeffectiviteit en het 
zelfvertrouwen van het 
team

• Werkt iets? Doe meer!

• Werkt iets niet? Stop!

• Als iets werkt, leer het 
(van) een ander



Beleid in de praktijk

Wat

Beleid rond medicatie, helder kader

Handreiking VGN, hoofdstuk voor begeleiding

Hoe

Medewerkers voeren uit. Hun gedrag is bepalend!



Wat

• Scholing + inwerken => bekwaamheid

• Beleid 

• Fobo/MIC



Aandachtsfunctionaris

• Max 12, dagdeel

• Reflectie op medicatie 
en onze visie

• Meedenken met elkaar

• Trotspunten

• Knelpunten

• Concrete acties

• Visitaties 



Hoe

• Luisteren

• Waarderen

• Vertrouwen geven

• Ruimte 

• Veiligheid

• Uitdagen

• Herhalen

• Bij de bedoeling blijven



Nog meer Hoe

Project bewust gebruik 
psychofarmaca



Toekomst

Wat je aandacht geeft groeit!

Ook dit jaar gaan we de locaties met veel Fobo’s bezoeken

Analyse van de onderlinge visitaties geven nieuwe inzichten 
die we meenemen in de bezoeken en themabijeenkomsten

Verdere ontwikkelingen:  ETDR, apotheek 24/7, AC/Kdc, 



Astrid Janssen en Greet de Wit


