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Lijkt het u fijn om langer zelfstandig uw medicijnen in te nemen? En de deur uit te gaan op een
moment dat het u uitkomt? Dan kunnen wij uw medicijnen aanreiken via een automatische
medicijndispenser, de Medido. De Medido zorgt ervoor dat u op het goede moment de
juiste medicatie inneemt. Zo kunt u zelfstandig uw medicatie innemen, terwijl Groene Kruis
Thuiszorg op afstand een oogje in het zeil houdt.

Hoe werkt het

U ontvangt de Medido van Groene Kruis Thuiszorg. Deze wordt wekelijks door een medewerker van
Groene Kruis Thuiszorg gevuld met uw medicatie. De medicatie wordt door uw apotheek verpakt in
aparte zakjes op een rol. Voor ieder moment van de dag dat u medicijnen moet slikken worden er één
of meerdere zakjes gemaakt. Op deze zakjes staan al uw gegevens en de gegevens over de medicijnen
en het innamemoment.

Wanneer u van huis gaat, kunt u met één druk op de knop vooraf medicatie uit de
Medido laten komen. U kunt deze dan zelf meenemen en op het juiste tijdstip innemen.
Omdat de Medido ‘weet’ dat u zelf de medicatie bij u heeft, zal er op dat innametijdstip
geen melding worden gemaakt.

Voor wie is de Medido geschikt

De Medido kan worden ingezet bij personen die een CIZ-indicatie persoonlijke verzorging
hebben met medicatie aanreiken. Samen met de medewerker Groene Kruis Thuiszorg
wordt bekeken of de Medido geschikt voor u is.

Wat kost de Medido

De kosten voor de Medido zijn van verschillende zaken afhankelijk. U kunt contact opnemen met
Klantenservice. Zij kunnen u de meest recente prijsindicatie geven.

Hoe aanvragen?

Bent u geïnteresseerd in de Medido? Neem dan contact op met uw wijkverpleegkundige of met de
klantenservice via 088-61 088 61
Mariëlle Hermans, verzorgende IG bij De Zorggroep:
“De Medido is een beproefd en betrouwbaar systeem dat de therapietrouw bevordert. Hoe
nauwkeuriger mensen zich houden aan het voorschift van de medicijninname, hoe beter de
medicatie werkt. Dat geeft een veilig gevoel.”

Mevrouw Maria Janssen:
“In het begin was ik een beetje onzeker over de werking van het systeem, maar nu weet ik dat
de Medido volledig betrouwbaar is. En op het moment dat ik mijn medicatie vergeet, ontvang ik
meteen een telefoontje van de mensen van Groene Kruis Thuiszorg. Echt een uitkomst.”

De Medido geeft u een herinnering wanneer het tijd is de medicatie in te nemen. Wanneer u hierop
reageert en het signaal bevestigt, komt de voorverpakte medicatie uit de Medido en wordt de
verpakking automatisch geopend.
Reageert u niet, dan zal hiervan automatisch melding gemaakt worden bij de Klantenservice van De
Zorggroep. Deze zal vervolgens contact met u opnemen om na te vragen wat er aan de hand is. Op
deze wijze wordt ervoor gezorgd dat uw medicatiegebruik veilig verloopt.

