
Medido 
De intelligente medicijndispenser

Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek
Als u zich om welke reden dan ook niet meer helemaal zelf kunt redden, staan wij bij 

Azora voor u klaar. U wilt het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het 

heft in eigen handen houden, maar wel op steun kunnen rekenen als u die nodig 

heeft. 

We bieden zorg op maat. Dat kan zijn Wonen met Zorg in één van onze 

woonzorgcentra, verzorgd wonen in één van onze verpleeghuizen, dagverzorging of 

dagbehandeling in een Azora behandelcentrum, of u kiest voor zorg, verpleging of 

ondersteuning thuis door Azora thuiszorg.

Bij Azora kennen we geen drempels. Niet tussen onze diensten en niet tussen 

cliënten en medewerkers, die open met elkaar omgaan. U krijgt wat u nodig heeft. 

Zorg van hoge kwaliteit: veilig, comfortabel en vertrouwd. Met respect voor uw 

persoonlijke waarden, beleving en achtergrond. Van medewerkers die u kennen en 

uw taal spreken, die zich houden aan hun afspraken en die u begrijpen als uw 

zorgbehoefte verandert.

Bovendien vinden we het belangrijk dat medewerkers en vrijwilligers met plezier  

bij ons werken. Met het hoofd erbij, maar vooral ook met hart en ziel. 

De aloude Achterhoekse noaberschap zit ons in de genen. 
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Azora Thuiszorg

Postbus 30, 7060 AA Terborg

T (0315) 33 82 22    
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Kan het tijdstip aangepast worden?
Het tijdstip van uitgifte kan op uw ritme in overleg met de apotheek 

aangepast worden.

Kan de Medido ook alarmeren bij medicatie die niet in de 
dispenser past?

De Medido kan ook een geluids- en lichtsignaal afgeven zonder uitgifte 

van een zakje. Ook kan een tekst worden getoond op het display. Dit 

alarm is apart in te stellen.

Wat zijn de kosten voor de Medido?
Voor het gebruik van de Medido worden geen kosten in rekening gebracht 

voor cliënten van Azora thuiszorg.

Wat is nodig om de Medido in gebruik te nemen?
Om de Medido in gebruik te nemen hebt u alleen stroom en voorverpakte 

medicatie nodig. De rest stellen wij voor u in.

Aanmelden of meer informatie
Wilt u zich aanmelden of wilt u meer weten over de Medido?

Dan kunt u op werkdagen contact opnemen met het Servicepunt van Azora, 

telefoon 0315-338222. U kunt dan vragen naar de wijkverpleegkundige.

Meer informatie vindt u op www.azora.nl.
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Azora Thuiszorg
Dichtbij en vertrouwd

Wat gebeurt er als ik het signaal niet hoor of als ik niet naar 
het apparaat kan komen (bijvoorbeeld in verband met ziekte)?

De dispenser staat in verbinding met de zorgcentrale die reageert als er binnen 

een uur geen actie is ondernomen. Wanneer u de inname bent vergeten of er 

iets anders aan de hand is, wordt uw thuiszorgmedewerker van Azora 

geïnformeerd en kan zij/hij controleren wat er bij u aan de hand is. Afhankelijk 

van wat er aan de hand is, wordt een passende actie ondernomen. Indien het 

nodig is komt onze medewerker bij u langs om u te helpen. 

Vakantie, uit huis of ziekenhuisopname - wat dan?
Bij afwezigheid moet u zich melden. De rol kan voor een ziekenhuisopname 

eruit gehaald en meegenomen worden. Voor één enkele keer kan een dosis uit 

de dispenser gehaald worden en vervalt het eerstvolgende alarm. Als u op 

vakantie gaat kunt u de Medido meenemen. U dient van tevoren voldoende 

medicatie door Azora in de Medido te laten zetten of u krijgt uitleg hoe de rol 

vervangen moet worden.

Heb ik mijn medicijnen ingenomen? De juiste? Of ben ik het 
helemaal vergeten?

Medido, de medicijndispenser, wordt door Azora in samenwerking 

met de apotheek gevuld en herinnert u aan de inname.  

Het risico van het vergeten van het innemen van uw medicijnen wordt 

dus verminderd en u krijgt altijd de juiste medicijnen aangereikt. 

Met de Medido bent u voor het juist innemen van uw medicijnen niet 

afhankelijk van de thuiszorgmedewerker van Azora of van een 

mantelzorger.

Medido
Azora biedt u de Medido (Medicijn Distributie Doos) in samenwerking met uw 

apotheker. De Medido is een intelligente medicijndispenser die werkt met een 

vol-automatisch uitgiftesysteem. Deze zorgt ervoor dat u de juiste medicatie op 

het juiste moment ontvangt en aan de inname hiervan herinnerd wordt. Zo wordt 

het risico op het verkeerd innemen of vergeten van de medicijnen verminderd. U 

kunt de medicatie zelf innemen en hoeft daarvoor niet meer op een thuiszorg-

medewerker van Azora of op een mantelzorger te wachten. 

Hoe werkt het?
Middels een signaal (de doos piept en er knippert een lichtje) wordt u op een 

ingesteld tijdstip aan de inname van de medicatie herinnerd. U klikt dan op de 

“OK-Button” en het zakje met de medicijnen komt er uit. 

Wie vult de medicijnen aan?
De Medido wordt door de thuiszorg medewerker van Azora gevuld met de 

medicijnenrol die u via de apotheek ontvangt. 

Hoe vaak moet de Medido bijgevuld worden?
Afhankelijk van het aantal medicatiemomenten per dag wordt de Medido wekelijks 

of tweewekelijks aangevuld. Er passen 70 tot 80 zakjes in de Medido. De apotheek 

houdt bij wanneer de medicatie moet worden aangevuld. 
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