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Toedienen Rivotrildruppels op onderlip of in wangzak 

Omschrijving 
Toedienen Rivotrildruppels op onderlip of in wangzak. Observeren cliënt na toediening. 
 

Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling:  

Mag zelfstandig verricht worden door:  3 3 IG 4 5 

Aandachtspunten 
– Dien de Rivotrildruppels volgens voorschrift toe. 
– Neem kennis van de informatie op de bijsluiter. 
– Vaak zijn cliënten die Rivotrildruppels krijgen toegediend niet aanspreekbaar op het moment van 

toediening. 
– Overleg met arts over de toedieningswijze, er zijn meerdere toedieningswijzen mogelijk: 

- via de binnenkant van de onderlip: tel de druppels uit op een lepel, breng ze aan op de binnenkant van 
de onderlip en wrijf het medicijn in de onderlip; 

- via de wangzak met een spuitje; 
- gewoon met een lepel via de mond toedienen: tel de druppels uit op de lepel en meng ze daarna met 

water, thee of vruchtensap. 
– NB. Ter onderbreking van een epileptisch insult is het aanbrengen van de Rivotrildruppels via de 

binnenkant van de onderlip vaak de enige mogelijkheid. 
– Rivotrildruppels mogen niet direct vanuit het flesje in de mond gedruppeld worden. Het 

druppelmechanisme kan loslaten van het flesje en het is soms moeilijk om controle te houden over de 
juiste hoeveelheid druppels. 

– Overleg met arts als Rivotril meer dan 2x per week nodig is, frequent gebruik vermindert de 
werkzaamheid. 

– Rivotril kan slaperigheid, slapte, evenwichtstoornissen en versterkt slijm- en speekselvloed veroorzaken. 
– Maak melding van een verkeerd toegediend en/of een niet gegeven medicijn dient volgens 

organisatieprocedure. Ga na of behandelend arts gewaarschuwd moet worden. 
– Controleer bij de toediening de voorraad en bestel zo nodig nieuwe medicijnen. 
 

Complicaties tijdens de handeling Handelwijze 

Geen.  

Benodigdheden 
– toedienlijst 
– medicijn: Rivotril in flacon 
– 1 ml spuitje of lepel(tje) 
– handschoenen 
– zo nodig wattenstokje of spatel 
– afvalbak 
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Werkwijze 

Zorg voor dubbele controle van de medicatie. 

1 Pas handhygiëne toe. 

2 Zet de benodigdheden binnen handbereik. 

3 Controleer het medicijn en de gegevens van de cliënt. 

- naam en geboortedatum van de cliënt 

- vervaldatum 

- toedieningswijze (op voorschrift arts worden Rivotrildruppels met spuitje in wangzak, met een lepeltje 
aan de binnenkant van de onderlip of opgelost in vloeistof met een lepel) 

4 Vergelijk het medicijn met de toedienlijst. 

- soort 

- dosering 

- toedieningstijdstip 

5 Trek handschoenen aan. 

 

Toedienen met een lepeltje aan de binnenkant van de onderlip (voorkeurshandeling bij epilepsie insult) 

5 Druppel de voorgeschreven hoeveelheid Rivotril op het lepeltje. 

6 Vraag indien mogelijk de cliënt de mond te openen. 

7 Neem met duim en wijsvinger de onderlip en trek deze iets naar buiten, zodat de binnenkant zichtbaar is. 

8 Breng de druppels met het lepeltje aan op de binnenkant van de onderlip. 

9 Wrijf de Rivotril vanaf de buitenkant van de onderlip in het slijmvlies om de opnamesnelheid te vergroten. 

 

Toedienen met spuit in wangzak (eventueel ook ter onderbreking van een epilepsie insult) 

5 Open de verpakkingen van de spuit en de flacon. Laat de spuit in geopende verpakking liggen. 

6 Vul de spuit met het medicijn en leg spuit terug in verpakking. 

a Houd de geopende flacon ondersteboven. 

b Zet de spuit met de opening tegen de opening van het flesje. 

c Zuig de benodigde hoeveelheid medicijn op uit het flesje. 

d Verwijder lucht uit het spuitje en check of de juiste hoeveelheid is opgezogen. 

e Zuig zo nodig meer medicijn op of verwijder overtollig medicijn. 

f Leg het spuitje terug in de verpakking. 

7 Vraag indien mogelijk de cliënt de mond te openen. 

8 Steek het spuitje in de mond van de cliënt en spuit de vloeistof in de wangzak. 

9 Haal het spuitje uit de mond. 

 

Toedienen met een lepel en vloeistof (Let wel: niet geschikt voor onderbreking epilepsie insult). 

5 Druppel de voorgeschreven hoeveelheid Rivotril op een lepel. 

6 Voeg vruchtensap of water toe 

7 Vraag de cliënt de mond te openen. 

8 Geef de cliënt de Rivotrildruppels en de vloeistof met de lepel, neem de lepel uit mond. 

9 Ga na of de cliënt alle Rivotril heeft ingenomen. 

10 Blijf de cliënt observeren gedurende de inwerkingsperiode en stel vast hoe cliënt op het medicijn reageert. 

11 Ruim de materialen op. 

12 Trek handschoenen uit. 

13 Pas handhygiëne toe. 

14 Teken de toedienlijst af of noteer tijdstip, soort, concentratie, hoeveelheid, wijze van toediening en de 
wijze waarop de cliënt op de medicatie reageert en noteer bevindingen.  
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