
 

 
 
 

 
Inzet Medido draagt bij aan medicatieveiligheid  
 
Binnen Vérian hebben we medicatieveiligheid hoog in het vaandel staan. Daarom 
zetten we bijvoorbeeld al enige tijd de automatische medicijndispenser, Medido, in bij 
cliënten. De inzet van Medido draagt bij aan het voorkomen van medicatiefouten, het 
vergroten van de zelfredzaamheid van onze cliënten en het toekomstbestendig 
houden van de zorg. 
 
Waarom Medido? 
Medido biedt cliënten op het juiste tijdstip 
de juiste medicatie aan. Zo zijn cliënten 
langer in staat zelfstandig hun medicatie in 
te nemen, ze zijn niet afhankelijk van de 
zorg en behouden hun eigen regie. Naast 
het herinneringssignaal dat wordt 
afgegeven, maakt de medicijndispenser 
ook een insnede zodat de verpakking 
makkelijk te openen is. Hierdoor is het een 
waardevol hulpmiddel voor mensen met 
een chronische aandoening, zoals: reuma, 
parkinson, dementie of depressiviteit. 
 
Voor onze zorgprofessionals betekent de 
inzet van Medido dat zij meer tijd voor de 
cliënt hebben. Door de toenemende 
vergrijzing en de arbeidsmarktkrapte in de 
zorg kijkt Vérian continu hoe de zorg 
uitvoerbaar kan blijven. Door het inzetten 
van zorgtechnologieën, zoals Medido, 
besparen we tijd en ontstaat er ruimte voor 
andere zorg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambassadeurs zorgtechnologie 
Binnen Vérian wordt gewerkt met 
ambassadeurs zorgtechnologie die onze 
teams ondersteunen en begeleiden bij de 
inzet van Medido en andere vormen van 
zorgtechnologie. Onze ambassadeurs 
hebben daarvoor een cursus tot Digicoach 
gevolgd. Samen met de zorgprofessionals 
wordt onder andere gekeken hoe de 
verschillende zorgtechnologieën werken 
en kunnen worden ingezet en welke 
procedures moeten worden gevolgd. Ook 
is het belangrijk om andere disciplines te 
betrekken bij de inzet van 
zorgtechnologieën. Denk hierbij aan 
casemanagers, huisartsen en 
bijvoorbeeld transferbureaus binnen de 
ziekenhuizen.  
 
Inzet Medido 
Om goede zorg te blijven verlenen is het 
niet altijd noodzakelijk om een fysiek 
moment hiervoor in te zetten. Zo zet 
Vérian bij steeds meer cliënten Medido in. 
We merken dat veel cliënten het prettig 
vinden om hun eigen regie te behouden 
en zelfredzaam te kunnen zijn. Medido 
draagt daar echt aan bij.  
 
Voor vragen over de medicijndispenser of 
het aanvragen van Medido kan contact 
worden opgenomen met ons door te 
bellen naar (088) 126 3 126 of een e-mail 
te sturen naar welkom@verian.nl.
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