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“Onze samenwerking met UPLUS kwam toevalligerwijs tot stand. 

UPLUS had zich ingeschreven op de aanbesteding van Zorggroep 

Charim. Daar wilden wij ons ook op inschrijven. Zo ging het balletje 

rollen, want waarom dan niet samen aan de slag? Ik sta namelijk vol-

ledig achter de samenwerking tussen lokale partijen zoals wij, en een 

grote partij zoals UPLUS. Ik geloof in farmaceutische zorg dichtbij. Wij 

staan als lokale apotheek dicht bij de zorginstellingen en beschikken 

daardoor over de korte lijnen. Maar je mist toch de ondersteuning en 

sturing. UPLUS daarentegen was juist op zoek naar lokale versterking. 

Het bundelen van onze krachten maakt ons sterk.

Hoe houd je bijvoorbeeld de opiaten-administratie bij, rekening hou-

dend met de nieuwe richtlijnen? UPLUS heeft ons en zorggroep Charim 

daar goed bij geholpen. Hun adviserende en signalerende functie is 

daarin heel belangrijk geweest. Zo heeft UPLUS de wensen en behoef-

ten van de zorggroep in kaart gebracht. Daarnaast heeft UPLUS de ma-

nier waarop Charim met de werkvoorraad omging opnieuw ingericht. 

UPLUS heeft ervoor gezorgd dat alles goed geïnstalleerd is, zodat we 

daarna alles eenvoudig over konden nemen. De organisatie bestaat uit 

betrokken mensen. Onze samenwerking verliep dan ook op een heel 

prettige manier.”

Joycelyn Jagtenberg

Apotheek Kerkewijk, Veenendaal

UPLUS IN DE PRAKTIJK
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Er komt veel kijken bij farmacie in 

een zorginstelling. Van leverancier 

tot apotheek: UPLUS bewaakt de 

kwaliteit en legt de verbindingen 

tussen de diverse organisaties. We 

ontzorgen de instelling en 

organiseren het complete proces 

via één voordeur, die van UPLUS. 

Wij nemen de regie, terwijl de 

uitvoering van de farmaceutische 

zorg dichtbij blijft.

-Sjaak de Vries, algemeen directeur UPLUS
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AANGENAAM

Wij zijn UPLUS, een netwerkorganisatie waarin 

meerdere zorgverleners samenwerken. Door deze 

samenwerking ontzorgt UPLUS zorginstellingen 

volledig op het gebied van de totale farmaceutische 

dienstverlening. 

En wat betekent dit voor u? U hebt nog maar met 

één voordeur te maken. Daarachter wordt alles 

geregeld. Voor uw organisatie en voor uw cliënt. Dat 

doen we terwijl de uitvoering vertrouwd dichtbij 

blijft: we werken met lokale apotheken. 

UPLUS MAAKT HET ZORGPROCES 

EENVOUDIG 

Door de centrale regie (vanuit UPLUS) en de lokale 

uitvoering (door de lokale apotheek) behoudt 

farmaceutische zorg het menselijk gezicht. Het 

zorgproces wordt een stuk eenvoudiger. Want uw 

zorginstelling kan het volledige farmaceutische 

dossier aan ons overdragen. En met het volste 

vertrouwen. U haalt direct de expertise van zowel 

de landelijk werkende zorgregisseur als de lokale 

zorgverleners in huis.

ÉÉN VOORDEUR

Er komt veel kijken bij het organiseren van de far 

Maar ook aan het waarborgen van medicatievei-

ligheid en het uitvoeren van kwaliteitscontroles. 

Vaak betekent dit afspraken maken met een groot 

aantal partijen. UPLUS maakt voor zorginstellingen 

afspraken met betrekking tot het organiseren van 

alle aspecten voor de totale farmaceutische zorg.

DICHTBIJ EN BEREIKBAAR

De lokale apotheek beschikt over een specialisten-

team dat bekend is met de levering van de dage-

lijkse farmaceutische zorg aan instellingen. Elke 

zorginstelling heeft een eigen vast contactpersoon 

binnen dit team. Het team is goed bereikbaar, komt 

regelmatig langs voor advies, controle of overleg en 

zorgt voor een laagdrempelige manier van samen-

werken. 

Ook buiten kantoortijden is UPLUS te bereiken. Er 

staat 24/7 een apotheker klaar voor (spoed)overleg. 

Daarnaast hanteren we een effectieve weekend-

regeling, zodat alle spoedopdrachten, zieken-

huisbezoeken en -ontslagen opgevangen kunnen 

worden.

LANDELIJKE DEKKING

Wij werken landelijk. Dat doen we voor verzor-

gings- en verpleeghuizen, woon(zorg)instellingen 

voor gehandicapten, revalidatiecentra, penitentiai-

re inrichtingen en GGZ-instellingen. 

KERNWAARDEN

• Deskundig

• Innovatief

• Duurzaam

• Partnership

• Dichtbij
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DICHTBIJ EN BETROKKEN
De kracht van samenwerking maakt het verschil

Een bekend gezicht en een vertrouwd contactpersoon: heel waardevol in de farmaceutische 

zorg. Daarom werken we met lokale apotheken, zodat u kunt rekenen op kwalitatieve zorg 

met een vertrouwd gezicht.

UPLUS houdt de centrale regie met een coördinerende, bewakende en adviserende rol. De dagelijkse, prak-

tische uitvoering ligt in handen van de apotheker vlak bij de locatie(s) van de zorginstelling. De lokale apo-

thekers verdiepen zich in de bedrijfsvoering van zorginstellingen waar zij aan leveren. Ze volgen bijvoorbeeld 

specifieke trainingen op het gebied van de diverse zorgsectoren en cliëntenpopulatie. Zo kunnen ze altijd mee-

denken over de ideale levering van diensten en geneesmiddelen. 

LOKALE 

APOTHEEK

UPLUS

• Coördinatie en toezicht op de totale  

farmaceutische zorgverlening 

• Bewaking wet- en regelgeving 

• Controle werkafspraken 

• Bewaking medicatieveiligheid

• Projectleiding implementatie 

• Centrale transparante facturatie 

• Managementrapportages incl. adviezen 

• Medicatiebeoordelingen

• Monitoring contractafspraken 

• Ondersteuning voor lokale apothekers en 

zorginstelling  

• Innovatie  

• Dagelijkse farmaceutische zorg en dienstverlening 

• Levering complete medicatie, inclusief spoed 

• Jaarlijkse interne audits (onder regie van UPLUS) 

• Gespecialiseerd team met vaste aanspreekpunten

• Goed telefonisch bereikbaar 

• Betrouwbaar, betrokken en dichtbij
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ONZE DIENSTEN 

UPLUS is de schakel tussen de zorginstelling en een 

netwerk van lokale apotheken. We werken samen 

met de lokale apotheken aan de beste zorgkwaliteit 

en ondersteuning. In een veilige omgeving en op 

een menslievende manier. De ‘Veilige principes in 

de medicatieketen’ volgen en bewaken we. De cliënt 

van de zorginstelling staat daarbij altijd centraal. 

UPLUS ontzorgt op het gebied van:

FARMACEUTISCHE ZORG

Ons team van ervaren apothekers staat klaar om 

ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van 

de farmaceutische cliëntenzorg. Voor de imple-

mentatie van onze dienstverlening binnen de 

instellingslocaties maken wij afspraken met de 

geneesmiddelencommissie. UPLUS sluit aan bij 

deze commissie. Wij nemen initiatieven én bieden 

producten aan om de invulling van de farmaceuti-

sche zorg te optimaliseren. 

Een aantal voorbeelden:

Een zorgeloos farmaceutisch proces binnen uw zorginstelling. Dat is kort en krachtig wat 

UPLUS kan bieden. Op een duidelijke en efficiënte wijze: UPLUS regelt alles. Wij zijn 

aanspreekpunt en eindverantwoordelijk. 

Optimalisatie van de farmaceutische zorg

Ontzorging voor de medewerkers van de instelling 

• Beperking medicatie buiten de rol door het 

ruime assortiment 

• Controle toedienlijsten op losse medicatie  

om de vullingsgraad van de  

medicatierollen te verhogen  

• Optimaliseren uitdeelmomenten,  

bijv. voor de dagbesteding 

• Adviesfunctie (bijv. in FTO en  

geneesmiddelencommissie) 

• Adviseren in gebruik werkvoorraad 

• Scholing (op maat)

Ontzorging voor management van de instelling 

• Aansluiten bij overleggen op   

managementniveau 

• Ondersteuning bij implementatie en uitvoering 

inzake medicatieveiligheid 

• Ondersteuning bij wet- en regelgeving   

(IGZ-eisen) 

• Ondersteuning bij de analyse van de  MIC 

meldingen 

• Verbetertrajecten in gang zetten om de   

kwaliteit van zorg binnen uw instelling  te 

optimaliseren

• Managementrapportages en facturatie 
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MEDICATIE EN BAXTEREN

Onderdeel van onze dienstverlening is de levering 

van (genees)middelen die op maat zijn verpakt, vol-

ledig afgestemd op de individuele behoefte van een 

cliënt. Wij zijn in staat het assortiment volledig op 

de behoeften van de organisatie aan te passen zodat 

de losse medicatie geminimaliseerd wordt. Speciale 

geneesmiddelgroepen zoals opiaten, halve tabletten 

en risicovolle stoffen (bijv. cytostatica) verpakken 

wij ook.

AANBESTEDING- 

OF GUNNINGSTRAJECT

We hebben de specialistische kennis in huis om het 

traject soepel te laten verlopen. Zo maken we een 

concreet plan voor de implementatie en/of migratie 

naar de nieuwe leverancier. We hebben meer in huis 

dan alleen het inhoudelijke: we hebben een onder-

nemende en proactive attitude. 

Bij het gunnen van een aanbesteding:

• sluiten we een centraal contract met de  

zorginstelling

• maken we afspraken met de partners over prijs, 

logistiek en kwaliteit

• voeren we de regie over de implementatie van 

het zorgcontract (distributie, dienstverlening, 

transitie)

• bewaken we de kwaliteit tijdens de hele  

contractperiode

Ontzorging voor cliënten en vertegenwoordigers 

van de instelling 

• Verhogen zelfredzaamheid en eigen  

verantwoordelijkheid

• Verhogen therapietrouw

• Maatwerk met betrekking tot verpakkingen, 

toedienvormen, innametijden en  

hulpmiddelen (bijv. Medido)

LOGISTIEK EN TRANSPORT

Logistiek en transport van de medicatie worden 

afgestemd op de wensen de zorginstelling. Met de 

mutatie-service is het mogelijk tot in de middag 

een receptwijziging door te geven. Binnen 24 uur 

ontvangt de instelling vervolgens een aangepaste 

rol. In de tussenliggende tijd wordt de mutatie-

opdracht adequaat opgevangen door middel van 

een overbruggingskaart, waarmee voor de eerste 24 

uur de medicatieveiligheid geborgd is. Tevens leve-

ren wij rollen voor een langere periode, bijvoorbeeld 

vakantierollen op maat.
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MEDICATIEVEILIGHEID
Closed loop en continue bewaking 

Als het om medicatie gaat mag niets aan het toeval worden overgelaten. 

UPLUS zet daarom altijd in op actuele digitale toedienregistratie.

CLOSED LOOP

Om de medicatiegegevens zo ‘schoon’ mogelijk te 

houden, sturen we op een closed loop. Arts, apo-

theker, begeleiding/verpleging werken in hetzelfde 

systeem. 

MEDICHECK

Met behulp van (technische) innovaties willen we 

de zorgmedewerker zoveel mogelijk ondersteuning 

bieden. Zoals met de MediCheck. Dit is bedoeld 

voor medewerkers in een zorginstelling en voor 

thuiszorgmedewerkers. De app geeft het volledige 

toedienschema weer, inclusief de bijsluiter en het 

uiterlijk van het geneesmiddel. De gegevens van 

de cliënt en van de medicatie worden ter controle 

gescand. Hierdoor is de digitale registratie van de 

toediening van de geneesmiddelen mogelijk.

De risicovolle geneesmiddelen waarvoor een 

dubbele controle nodig is, worden digitaal gecon-

troleerd door een collega. Dit kan op afstand met 

behulp van codes en foto’s. Al deze gegevens wor-

den vastgelegd in het Elektronisch Cliënten Dossier.

De vergrijzing en de nationale veranderingen in 

het sociaal domein hebben het zorglandschap de 

afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Zorg en 

ondersteuning worden in eerste instantie zoveel 

mogelijk in een thuissituatie geboden. Een grote 

ontwikkeling als deze heeft invloed op het constant 

waarborgen van de medicatieveiligheid. 

OPLOSSINGEN VOOR RISICO’S

We brengen continu risico’s in kaart en bieden 

vervolgens oplossingen om de medicatieveiligheid 

te bewaken, toegespitst op de cliëntenpopulatie van 

de instelling.

We beschikken over sluitende en bewezen proto-

collen, onder meer voor mutaties, voor calamiteiten 

en voor het bewaren, vervoeren en overdragen van 

medicatie. Daarnaast zijn tot op de kleinste details 

leveringen te traceren. 

UPLUS ondersteunt door het continu en geauto-

matiseerd bewaken van medicatie, met behulp van 

Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s).
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MEDICATIEBEOORDELING

Welke module het meest geschikt is voor de zorg-

instelling is afhankelijk van de cliëntenpopulatie 

en de wensen. Het gaat om de modules Medicatie-

beoordeling Basis en Plus. Het is ook mogelijk van 

de modules af te wijken en lokale afspraken te 

maken.

BASIS 

voor cliënten zonder behandelindicatie

Medicatiebeoordeling Basis wordt uitgevoerd door 

de apotheker op basis van:

• De apotheek-aflevergegevens (volledig medica-

tieoverzicht) 

• De cliëntgerichte informatie voor zover deze 

uit het geautomatiseerd cliëntdossier te halen 

is. Inclusief laboratoriumwaarden, contra-in-

dicaties, indicaties (episoden/probleemlijst), 

allergieën en overgevoeligheden. 

Er vindt geen gesprek met de verzorging plaats. De 

terugkoppeling naar de arts is mondeling of gaat 

via email.

Medicatiebeoordeling is multidisciplinaire zorg. Een optimale uitvoering ervan vraagt om 

een goede samenwerking en een actieve rol van de apotheker en de voorschrijvend arts. Wij 

bieden verschillende modules aan. 

Praktische modules 

PLUS

voor cliënten met behandelindicatie

Bij Medicatiebeoordeling Plus verstrekt de 

verzorging vooraf informatie over de cliënt, die 

relevant is voor de uitvoering van een volledige 

medicatiebeoordeling, aan de apotheker. Dit ge-

beurt op basis van een door UPLUS aangeboden 

compacte vragenlijst of middels een persoonlijk 

gesprek.

Deze informatie is de basis voor de uitvoering 

van een medicatiebeoordeling volgens de 

KNMP-richtlijn. Ook de apotheek-aflever-

gegevens (volledig medicatieoverzicht) zijn van 

belang, samen met de cliëntgerichte informatie 

uit het cliëntdossier, inclusief laboratorium-

waarden, contra-indicaties, indicaties (episo-

den/ probleemlijst), allergieën en overgevoelig-

heden.

Terugkoppeling aan de behandelaar en afstem-

ming vindt per email of mondeling plaats.
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KENNIS VAN CLIËNTENPOPULATIE 

De focus bij het optimaliseren van het medicatie-

gebruik is afhankelijk van de cliëntenpopulatie. 

Per doelgroep wordt bekeken welke medicatie - op 

basis van persoonsgegevens en eigenschappen van 

een geneesmiddel - het beste past. We kijken naar 

de specifieke situatie van de doelgroep. Denk hierbij 

aan het optimaliseren van de toedientijdstippen, 

bijvoorbeeld zo min mogelijk gebruik van medicatie 

overdag tijdens dagbesteding. Een belangrijk aan-

dachtspunt is ook het gebruiksgemak, bijvoorbeeld 

vitamine D wekelijks of maandelijks in plaats van 

dagelijks of per injectie.

FOLLOW-UP

Op basis van de uitkomsten van de medicatiebeoor-

delingen wordt bepaald welke aandachtspunten 

vervolgens worden opgepakt. Hierbij zullen de 

adviezen volgend uit het eindrapport ‘Vervolg-

onderzoek Medicatieveiligheid’ (jan 2017), opgesteld 

door het Ministerie van VWS vanuit een samen-

werkingsverband met het NIVEL, Radboud UMC en 

PHARMO, meegenomen worden.

ERVAREN APOTHEKERS

De verantwoordelijke apothekers zijn ervaren in 

de uitvoering van de medicatiebeoordelingen. Zij 

hebben de benodigde certificaten om medicatiebe-

oordelingen conform de richtlijnen van de KNMP 

uit te voeren. Ze worden regelmatig bijgeschoold 

en volgen de relevante literatuur en studies op dit 

gebied. De apothekers zijn allen meer dan tien jaar 

werkzaam in de openbare farmacie.
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SCHOLING EN EDUCATIE
Constant in ontwikkeling blijven

De dynamiek van de zorg vraagt om een proactieve houding rondom scholing en educatie. De 

kennis van het zorgpersoneel moet altijd up-to-date zijn om de medicatieveiligheid te 

kunnen garanderen. UPLUS kan hierin de regie nemen, zodat de zorginstelling zeker is van 

goed opgeleid personeel.

PRAKTISCH EN BETROUWBAAR

E-learning is een handige en eenvoudige manier 

voor het opdoen van nieuwe kennis. We selecteren 

voor zorginstellingen de beste opties in e-learning. 

De tijd die zorgmedewerkers erin steken, betaalt 

zich uiteindelijk terug in resultaten op de werk-

vloer. Denk bijvoorbeeld aan de modules van het 

Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en 

CME-online. Daarin komt de basiskennis van het 

medicijngebruik aan bod, de medicatieveiligheid 

en baxteren en de vaardigheden voor het geven van 

medicatie.

OP MAAT

UPLUS ontwikkelt ook trainingen op maat. We 

behandelen diverse vraagstukken binnen het 

medicatieproces, zoals:

• Hoe is voorraadbeheer op locatie te implemen-

teren of optimaliseren?

• Waarom moeten toedienlijsten actueel zijn en 

dubbel worden geparafeerd? Hoe zorgen we 

daarvoor?

• Hoe dienen we medicatie verantwoord toe bij 

cliënten met slikproblemen? 

Voor iedere scholingsbijeenkomst worden leer-

doelen opgesteld die zijn afgestemd met het 

management van de zorginstelling.

UPLUS neemt een proactieve rol aan ten aanzien 

van het trainen en ondersteunen van zorgmedewer-

kers. We ontwikkelen initiatieven voor scholing en 

kennisuitwisseling.

Daarbij werken we met een scholingskalender, 

afgestemd op de behoefte en het niveau van de 

medewerkers per organisatie. De inhoud is voor 

een deel algemeen van aard, denk bijvoorbeeld aan 

gewijzigde wet- en regelgeving of productmutaties. 

Maar het wordt ook toegespitst op kwesties binnen 

de zorginstelling. Bijvoorbeeld naar aanleiding 

van audits, MIC-meldingen of veel voorkomende 

vragen.
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OVERZICHT EN INZICHT
Managementrapportage en facturatie

UPLUS levert op maat gemaakte, gespecificeerde managementrapportages en transparante 

facturen. De feiten en cijfers komen helder in beeld, maar wij gaan verder dan dat. Als we 

kansen zien voor kostenreducties kunt u van ons een advies verwachten.
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MANAGEMENTRAPPORTAGE

Om een volledig rapport op te kunnen bouwen, ver-

zamelt UPLUS de noodzakelijke gegevens. Het gaat 

dan om de informatie voor de facturen, maar ook 

om: de medicatie per afdeling, het aantal mutaties 

per afdeling/cliënt, een overzicht van ‘dure’ cliënten 

en benchmarkinformatie. Deze informatie wordt 

door de zorginstelling aangeleverd, UPLUS stelt van 

deze cijfers een duidelijk rapport op. In dit rapport 

komt in ieder geval naar voren:

• de kosten op afdelingsniveau

• de aantallen, namen en ZI-nummer van medi-

catie

• netto kosten per geneesmiddel

• kosten van diensten

• rapportage dure geneesmiddelen

FACTURATIE

De administratie houden we het liefst zo eenduidig 

en overzichtelijk mogelijk. De zorginstellingen 

voor wie we het farmaceutische proces uitvoeren, 

ontvangen daarom een factuur met daarop het 

totaalpakket. Het toont maandelijks de totale prijs-

stelling van de overeenkomst, inclusief medicatie, 

dienstverlening et cetera. 
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INNOVATIE

Samen met alle betrokkenen van de zorginstelling 

verbetert UPLUS de zorg voortdurend. Door middel 

van innovaties bieden we concrete plannen aan 

voor verbeterpunten binnen de organisatie. 

Innovatie betekent voor ons een geslaagde invoe-

ring van nieuwe producten, processen of diensten.

ANALYSE

Welke vraagstukken en wensen van uw organisatie 

wachten op een passend antwoord? UPLUS maakt 

hier een analyse van. Aan de hand daarvan gaan we 

aan de slag. Samen beoordelen we welke vernieu-

wingen het meest gewenst zijn, voor de organisatie 

en voor de cliënt. Met als opbrengst voor de cliënt:

• Effectievere hulpmiddelen die de zelfstandig-

heid bevorderen

• Betere medicatieveiligheid

• Groter welbevinden

De volgende innovaties zijn door UPLUS  

gerealiseerd:

Nieuwe technologische mogelijkheden kunnen de farmaceutische zorg efficiënter inrichten. 

UPLUS ontwikkelt deze vernieuwende producten en diensten zelf. Zo kunnen we, naast de 

efficiëntie, ook de veiligheid en extra voordelen voor de cliënt zélf waarborgen.

Gezamenlijk de zorg verbeteren

MEDICHECK

Elektronische toedienregistratie thuiszorg

Met de app MediCheck is de toedienregistratie vol-

ledig digitaal geregeld. Dit bespaart veel tijd van de 

zorgmedewerker. De papieren administratie wordt 

enorm verminderd en het belangrijkste: de kans op 

fouten wordt een stuk kleiner. 

Zorgmedewerkers beschikken met deze app over:

• Digitale toedienregistratie

• Dubbele controle van risicomedicatie (ook op 

afstand)

• Altijd een actueel medicatieoverzicht

• Bijsluiters en foto’s van de medicatie

• Communicatie met de apotheek

BEELDCONTACT LOKALE APOTHEEK

UPLUS biedt beeldcontact aan met de apotheek 

vanuit alle locaties. Deze service biedt de zorgver-

lener, de zorginstelling en de vertegenwoordigers 

van de cliënt meer mogelijkheden om vragen te 

stellen. Dit bevordert de therapietrouw en de 

betrokkenheid bij het geneesmiddelengebruik.
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DUURZAAMHEID

UPLUS houdt zich actief bezig met het realiseren 

van besparingen op papier en verpakkingen. We 

zijn gefocust op het terugdringen van de CO2-uit-

stoot. We werken daarom zoveel mogelijk met 

digitale formulieren. Dit voeren we graag door bij 

zorginstellingen. We maken inventarisaties om in 

beeld te brengen wat van papier naar digitaal omge-

zet kan worden.

VEILIG DE MEDICATIEROL WIJZIGEN

Acute mutaties van de medicatierol worden met 

de ‘overbruggingskaart’ van UPLUS veilig door-

gevoerd. De medicatie wordt op een efficiënte en 

betrouwbare manier aangepast. Binnen 24 uur 

ontvangt de instelling een aangepaste medicatierol 

met de juiste inhoud.    



UPLUS Zorgdiensten B.V.

Veengang 21

8431NJ Oosterwolde

Tel: +31 (0) 516 740 009

Mail: info@UPLUS.nl

Web: www.UPLUS.nl


