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Inleiding
Medicatieoverdracht voor een actueel medicatieoverzicht
Medicatieoverdracht is één van de belangrijkste pijlers voor het verhogen van de medicatieveiligheid.
Landelijk is in 2020 het implementatieprogramma van de herziene richtlijn “Overdracht van
medicatiegegevens in de keten” en de informatiestandaard Medicatieproces 9.0 gestart. Doel hiervan is om
tot uniforme en eenduidige processen te komen, zodat de kans op fouten in de overdracht van
medicatiegegevens zo klein mogelijk wordt.
De basis van veilige zorg is een dossier dat actueel en betrouwbaar is. Zowel bij het voorschrijven,
verstrekken als toedienen zijn er vele technische mogelijkheden om de veiligheid te verhogen. Het is dan
ook vanaf 2014 verplicht om elektronisch voor te schrijven. Einddoel van het landelijke programma is dat
alle systemen die medicatiegegevens bevatten d.m.v. eenheid van taal deze gegevens eenduidig kunnen
uitwisselen. Door ook procesafspraken te maken is voor alle betrokken zorgverleners en de patiënt duidelijk
wie wanneer welke verantwoordelijkheid heeft, zodat iedereen tijdig over de benodigde informatie
beschikt. Ook wordt onderscheid gemaakt in therapeutische informatie en logistieke informatie (zie
hieronder).
Aangezien het een omvangrijk programma betreft dat enkele jaren doorlooptijd kent, is er sprake van een
zogenaamde transitiefase, waarin geleidelijk de verschillende onderdelen/bouwstenen worden
geïmplementeerd. Ten tijde van het maken van deze versie zijn voor de bouwsteen voorschrijven de
genomen besluiten beschikbaar. Deze zijn dan ook verwerkt in dit protocol. Verdere informatie m.b.t. het
programma is te vinden op de website van het landelijke programmateam : Samen voor
Medicatieoverdracht.
In deze versie van de protocollen zijn de afspraken voor de transitiefase die van invloed zijn op de
werkprocessen verwerkt. Hiermee starten we in de regio Zuid-West Friesland alvast met de implementatie
van de onderdelen die nu al kunnen om de patiëntveiligheid te optimaliseren.
De voorbeelden in de protocollen
zijn niet uitputtend, maar
beschrijven de belangrijkste
situaties rondom
medicatieoverdracht en de meest
voorkomende betrokkenen in een
dergelijke situatie. De protocollen
zijn gebaseerd op de stand van de
technische mogelijkheden die op
moment van schrijven
geïmplementeerd waren. De
levering van de medicatie is buiten
beschouwing gelaten.
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Onderstaande figuur geeft de bouwstenen weer die in de informatiestandaard 9.0 worden gehanteerd. Zij
zijn gerangschikt naar (deel)proces en naar therapie versus logistiek.

Onderstaande tabel geeft een beschrijving van deze bouwstenen. De gehele informatiestandaard is te
vinden op: Informatiestandaard medicatieproces - Nictiz
Bouwsteen

Afk.

Beschrijving

medicatieafspraak

ma

Een medicatieafspraak is het voorstel van een voorschrijver tot
gebruik van medicatie waarmee de patiënt akkoord is. Ook de
afspraak om het medicatiegebruik te stoppen is een
medicatieafspraak.

verstrekkingsverzoek

vv

Een verstrekkingsverzoek is het verzoek van een voorschrijver aan de
apotheker om medicatieverstrekking(en) te doen aan de patiënt, ter
ondersteuning van de geldende medicatieafspraken.

toedieningsafspraak

ta

Een toedieningsafspraak is de gebruiks- (of toedienings-) instructie van
de apotheker aan de patiënt (of zijn vertegenwoordiger of toediener),
waarbij een medicatieafspraak concreet wordt ingevuld.

medicatieverstrekking

mve

Een medicatieverstrekking is de ter handstelling van een hoeveelheid
van een geneesmiddel aan de patiënt, zijn toediener of zijn
vertegenwoordiger.

medicatietoediening

mtd

Medicatietoediening is de registratie van de afzonderlijke
toedieningen van het geneesmiddel aan de patiënt door de toediener
(zoals een verpleegkundige of patiënt zelf), in relatie tot de gemaakte
afspraken.

medicatiegebruik

mgb

Medicatiegebruik is een uitspraak over historisch, huidig of
voorgenomen gebruik van een geneesmiddel.

medicatieverbruik

mvb

Het verbruik is de logistieke invalshoek van het gebruik. Het beschrijft
tot wanneer een patiënt heeft gedaan of nog kan doen met een
(deel)voorraad geneesmiddelen.
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H-1 Contact huisarts
Betrokkenen:
•
•
•
•
•
•

Patiënt
Huisarts
Apotheekhoudende
Thuiszorg
Trombosedienst
Doseerarts

Mogelijke Overdrachtssituatie:
1)
2)
3)
4)
5)

5

Opstellen actueel medicatieoverzicht
Starten, stoppen of wijzigen medicatie
Herhalen medicatie
Bewaken allergische reactie op medicatie en intoleranties
Bewaken contra-indicaties, zoals verminderde nierfunctie of hartfalen
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1) Opstellen actueel medicatieoverzicht
Betrokkene

Verantwoordelijkheid met LSP

Patiënt

-

doorgeven allergie/ intolerantie met reden/ klachten
doorgeven zelfzorgmiddelen en actueel gebruik

Huisarts

-

doornemen actueel medicatieoverzicht met patiënt
aanpassen medicatieoverzicht indien afwijkend actuele
situatie

Apotheekhoudende

-

geen

Thuiszorg

-

eventueel meegeven actueel medicatieoverzicht/toedienlijst

2) Starten, stoppen of wijzigen medicatie
Betrokkene

Verantwoordelijkheid met LSP

Patiënt

-

Huisarts
VO 4 De voorschrijver voert de medicatiebewaking uit voordat de MA (+/VV) verstuurd en/of benaderbaar gemaakt wordt
· VO 5 De zorgverlener vraagt indien nodig van een langere periode de
medicatieafspraken op (historie), om bijvoorbeeld de initiële
voorschrijver te achterhalen of om (dosis)wijzigingen inzichtelijk te
krijgen.
· VO6 Voorschrijver verstuurt de MA + VV naar een apotheker indien de
patiënt dat wenst.
· VO7 Voorschrijver maakt de MA + VV benaderbaar voor een apotheker,
indien de patiënt dat wenst, bijvoorbeeld wanneer deze nog niet
weet waar deze medicatie opgehaald gaat worden, onder
voorwaarde dat de medicatie slechts eenmaal ter hand gesteld kan
worden.
· VO9 Voorschrijver gebruikt bij doorlopende medicatie niet de stopdatum
van een MA als trigger voor een medicatie-evaluatiemoment of
controlemoment.
· VO10 De voorschrijver is bij geen enkel geneesmiddel verplicht om bij de
start van de MA een stopdatum in te vullen.
· VO11 Het XIS van de voorschrijver die andermans MA stopt, stuurt
automatische STOP-MA naar het XIS van de voorschrijver van de
originele MA.
· VO12 Het aanpassen van de stopdatum van de originele MA in geval van
een STOP door een andere zorgverlener, gebeurt automatisch in
het XIS waarin de originele MA gemaakt is na ontvangst van de
STOP-MA.
· VO13 Voorschrijver kan/mag andermans medicatieafspraken stoppen of
wijzigen indien deze zichzelf daartoe en bekwaam acht
(professionele autonomie van de voorschrijver).
· VO14 Voorschrijver die zijn eigen of andermans MA (tijdelijk) stop of
wijzigt is verplicht om de reden van stop[BD1] te registreren.
· VO 15 Voorschrijver die medicatie voorschrijft met verschillende
doseerinstructies (bijv. 2 x daags + 1 x daags zo nodig) maakt
hiervoor 1 MA met 1 VV.
· VO 16 Voorschrijver die (al dan niet door verplichting in het EVS)
toedientijden in de MA meestuurt, beschouwt deze toedientijden
standaard als flexibel.
· VO 17 Voorschrijver die toedientijden in de MA meestuurt legt actief vast
(bij voorkeur middels een vinkje) als exacte toedientijden nodig zijn.
· VO 20 De voorschrijver maakt het verstrekkingsverzoek niet benaderbaar
voor andere zorgverleners (bijvoorbeeld andere voorschrijvers)
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-

-

afleveren recept aan apotheekhoudende indien niet
elektronisch verstuurd kan worden
gestopte medicatie doorgeven aan de trombosedienst
geven van mondelinge uitleg aan patiënt over
geneesmiddel(en) of over reden stoppen of wijzigen
uitschrijven start/stop/wijzig recept met daarop indicatie en
beoogde behandelduur
registreren van het actueel medicatieoverzicht in (eigen)
dossier
elektronisch versturen recept naar apotheekhoudende of
meegeven recept aan de patiënt indien niet elektronisch
verstuurd kan worden
in geval van voorbehouden handelingen bij medicatie een
schriftelijke machtiging maken (BIG)
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Apotheekhoudende

-

uitvoeren medicatiebewaking
fax/veilige mail trombosedienst bij eventuele interacties
medicatiebegeleiding uitvoeren aan patiënt bij uitgifte
afleveren voorgeschreven geneesmiddel(en)
verstrekken actueel medicatieoverzicht aan patiënt of
thuiszorg
verstrekken toedienlijst en informatieteksten van
geneesmiddelen, indien van toepassing
retourinformatie aan eigen huisarts indien mogelijk

-

ontvangen bijgewerkt actueel medicatieoverzicht, bijsluiter
en bijgewerkte toedienlijst van apotheekhoudende
zorg dragen voor adequate zorg conform voorschrift

Trombosedienst

-

registreren in eigen dossier
bij interacterende medicatie binnen 5-7 dagen laten prikken

Doseerarts

-

neemt nog dezelfde dag kennis van de interacterende
medicatie
neemt kennis van gestopte medicatie bij eerstvolgende
controle

Thuiszorg

-

-
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3) Herhalen medicatie
Betrokkene

Verantwoordelijkheid met LSP

Patiënt

-

spreekt receptenlijn in/ levert leeg doosje in/ vraagt evt. aan
via email of via apotheek of maakt gebruik van de
herhaalservice van de apotheek

Huisarts

-

uitschrijven herhaalrecept met daarop indicatie en beoogde
behandelduur of autoriseren voorstel verstrekkingsverzoek
in het kader van herhaalservice
registreren van het actueel medicatieoverzicht in (eigen)
dossier
elektronisch versturen recept naar apotheekhoudende of
meegeven recept aan de patiënt indien niet elektronisch
verstuurd kan worden

-

Apotheekhoudende

-

Thuiszorg

-

8

uitvoeren medicatiebewaking
zorgen voor termijnbewaking, therapietrouw en
medicatiebegeleiding.
fax/veilige mail trombosedienst bij eventuele interacties
medicatiebegeleiding uitvoeren aan patiënt bij uitgifte
afleveren voorgeschreven geneesmiddel(en)
verstrekken actueel medicatieoverzicht aan patiënt of
thuiszorg
verstrekken toedienlijst en geneesmiddelinformatieteksten
indien van toepassing
retourinformatie aan eigen huisarts indien mogelijk
ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en
bijgewerkte toedienlijst van apotheekhoudende
zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift
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4) Bewaken allergische reactie op medicatie en intoleranties
Betrokkene

Verantwoordelijkheid met LSP

Patiënt

-

Huisarts

-

Apotheekhoudende

-

Thuiszorg

-

doorgeven allergie/ intolerantie met reden/ klachten aan
huisarts en apotheekhoudende
informatie omtrent allergie/intolerantie bij zich dragen.
aanpassen actueel medicatieoverzicht inclusief allergieën1
registreren van het actueel medicatieoverzicht in (eigen)
dossier
patiënten stimuleren informatie omtrent allergie/intolerantie
bij zich te dragen.
doorgeven allergie/intolerantie met reden/klachten aan
apotheekhoudende

aanpassen actueel medicatieoverzicht inclusief allergieën1.
registreren van het actueel medicatieoverzicht in (eigen)
dossier.
patiënten stimuleren informatie omtrent allergie/intolerantie
bij zicht te dragen
retourinformatie aan eigen huisarts indien mogelijk

ontvangen bijgewerkt actueel medicatieoverzicht van
apotheekhoudende

5) Bewaken contra-indicaties
Betrokkene

Verantwoordelijkheid met LSP

Patiënt

-

geen

Huisarts

-

registreren van het actueel medicatieoverzicht inclusief
contra-indicatie in (eigen) dossier.

Apotheekhoudende

-

registreren van het actueel medicatieoverzicht inclusief
contra-indicatie in (eigen) dossier.

Thuiszorg

-

ontvangen bijgewerkt actueel medicatieoverzicht van
apotheekhoudende

1

9
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H-2 Contact polikliniek
Betrokkenen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Patiënt
Medische specialist
Huisarts
Apotheekhoudende
Thuiszorg
Ziekenhuisapotheek
Trombosedienst
Doseerarts

Mogelijke situaties:
1) Opstellen actueel medicatieoverzicht
2) Starten, stoppen of wijzigen medicatie
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1) Opstellen actueel medicatieoverzicht
Betrokkene

Verantwoordelijkheid met LSP

Patiënt

-

doorgeven allergie/ intolerantie met reden/ klachten
doorgeven zelfzorgmiddelen en actueel gebruik

Medisch specialist

-

doornemen actueel medicatieoverzicht met patiënt
registreren van het actueel medicatieoverzicht in (eigen)
dossier

Ziekenhuisapotheek

-

voor risicopatiënten opstellen actueel medicatieoverzicht
door verificatie en waar nodig gesprek met de patiënt

Apotheekhoudende

-

geen

Thuiszorg

-

eventueel meegeven actueel medicatieoverzicht/toedienlijst
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2) Starten, stoppen of wijzigen medicatie
Betrokkene

Verantwoordelijkheid met LSP

Patiënt

-

afleveren recept aan apotheekhoudende indien niet
elektronisch verstuurd is

Medisch specialist

-

geven van mondelinge uitleg aan patiënt over
geneesmiddel(en) of over reden stoppen of wijzigen
invoeren en versturen startrecept met daarbij waar nodig
indicatie en beoogde behandelduur
versturen recept 0,1 stuks met melding “stop” en waar
mogelijk reden stop en vervolgens invoeren stop
invoeren wijziging en versturen recept met melding “wijzig”
en –waar nodig- reden van wijzigen+ iteraties op recept
registreren van het actueel medicatieoverzicht in (eigen)
dossier
elektronisch versturen recept naar apotheekhoudende of
meegeven recept aan de patiënt indien niet elektronisch
verstuurd kan worden

VO 4 De voorschrijver voert de medicatiebewaking uit voordat de MA (+/- VV)
verstuurd en/of benaderbaar gemaakt wordt
· VO 5 De zorgverlener vraagt indien nodig van een langere periode de
medicatieafspraken op (historie), om bijvoorbeeld de initiële
voorschrijver te achterhalen of om (dosis)wijzigingen inzichtelijk te
krijgen.
· VO6 Voorschrijver verstuurt de MA + VV naar een apotheker indien de
patiënt dat wenst.
· VO7 Voorschrijver maakt de MA + VV benaderbaar voor een apotheker,
indien de patiënt dat wenst, bijvoorbeeld wanneer deze nog niet weet
waar deze medicatie opgehaald gaat worden, onder voorwaarde dat
de medicatie slechts eenmaal ter hand gesteld kan worden.
· VO9 Voorschrijver gebruikt bij doorlopende medicatie niet de stopdatum
van een MA als trigger voor een medicatie-evaluatiemoment of
controlemoment.
· VO10 De voorschrijver is bij geen enkel geneesmiddel verplicht om bij de
start van de MA een stopdatum in te vullen.
· VO11 Het XIS van de voorschrijver die andermans MA stopt, stuurt
automatische STOP-MA naar het XIS van de voorschrijver van de
originele MA.
· VO12 Het aanpassen van de stopdatum van de originele MA in geval van
een STOP door een andere zorgverlener, gebeurt automatisch in het
XIS waarin de originele MA gemaakt is na ontvangst van de STOP-MA.
· VO13 Voorschrijver kan/mag andermans medicatieafspraken stoppen of
wijzigen indien deze zichzelf daartoe en bekwaam acht (professionele
autonomie van de voorschrijver).
· VO14 Voorschrijver die zijn eigen of andermans MA (tijdelijk) stop of wijzigt
is verplicht om de reden van stop[BD1] te registreren.
· VO 15 Voorschrijver die medicatie voorschrijft met verschillende
doseerinstructies (bijv. 2 x daags + 1 x daags zo nodig) maakt hiervoor
1 MA met 1 VV.
· VO 16 Voorschrijver die (al dan niet door verplichting in het EVS)
toedientijden in de MA meestuurt, beschouwt deze toedientijden
standaard als flexibel.
· VO 17 Voorschrijver die toedientijden in de MA meestuurt legt actief vast
(bij voorkeur middels een vinkje) als exacte toedientijden nodig zijn.
· VO 20 De voorschrijver maakt het verstrekkingsverzoek niet benaderbaar
voor andere zorgverleners (bijvoorbeeld andere voorschrijvers)

-

Huisarts

-

wijziging verwerken indien geen retourinformatie

Apotheekhoudende

-

uitvoeren medicatiebewaking
fax/veilige mail trombosedienst in geval van eventuele
interacties (bij starten/stoppen/wijzigen medicatie)
medicatiebegeleiding uitvoeren aan patiënt bij eerste en
volgende uitgifte
afleveren voorgeschreven geneesmiddel(en)
verstrekken actueel medicatieoverzicht aan patiënt of
thuiszorg
verstrekken toedienlijst en informatieteksten van
geneesmiddelen indien van toepassing
retourinformatie aan eigen huisarts indien mogelijk
ontvangen bijgewerkt actueel medicatieoverzicht, bijsluiter
en bijgewerkte toedienlijst van apotheekhoudende
zorg dragen voor adequate zorg conform voorschrift

-

Thuiszorg

-

Trombosedienst

-

registreren in eigen dossier
bij interacterende medicatie binnen 5-7 dagen laten
prikken

Doseerarts

-

neemt nog dezelfde dag kennis van de interacterende
medicatie
neemt kennis van gestopte medicatie bij eerstvolgende
controle

-
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H-3 Contact trombosedienst
Betrokkenen:
•
•
•
•
•
•

Voorschrijver
Patiënt
Trombosedienst
Doseerarts
Apotheekhoudende
Thuiszorg

Mogelijke situaties:
1)
2)
3)
4)
5)

13

Starten cumarine
Stoppen cumarine
Starten LMWH (low molecular weight heparin)
Stoppen LMWH
Starten vitamine K
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1)

Starten cumarine

Betrokkene

Verantwoordelijkheid

Voorschrijver

-

aanleveren aanmeldformulier met een actueel
medicatieoverzicht aan de trombosedienst
uitschrijven startrecept
registreren van actueel medicatieoverzicht in eigen dossier

Patiënt

-

afleveren recept bij apotheekhoudende indien niet
elektronisch is verstuurd

Trombosedienst

-

inschrijven en plannen afspraak voor controle. Tijdens de
eerste controle ontvangt de patiënt via een intake gesprek
informatie en een folder over medicijngebruik tijdens de
antistollingsbehandeling

Doseerarts

-

aanleveren doseeradvies via de doseerkaart, deze wordt de
volgende dag via de post bezorgd

Apotheekhoudende

-

uitvoeren medicatiebewaking
fax/veilige mail trombosedienst bij eventuele interacties
medicatiebegeleiding uitvoeren aan patiënt bij uitgifte
afleveren voorgeschreven medicatie
verstrekken actueel medicatieoverzicht aan patiënt of
thuiszorg
verstrekken retourinformatie aan huisarts indien mogelijk

Thuiszorg

-

2)

bij wijziging van de dosering van de cumarine faxt de
trombosedienst dezelfde dag nog naar het kantoor van de
thuiszorg
zorgdragen voor de gewijzigde dosering
ontvangen bijgewerkt actueel medicatieoverzicht en
bijgewerkte toedienlijst van apotheekhoudende
zorg dragen voor adequate zorg conform voorschrift

Stoppen cumarine

Betrokkene

Verantwoordelijkheid

Voorschrijver

-

aanleveren stopbrief cumarine aan patiënt/trombosedienst

Patiënt

-

stopbrief afgeven bij trombosedienst indien niet verstuurd
door voorschrijver

Trombosedienst

-

registeren in eigen dossier
fax/veilige mail naar apotheekhoudende en huisarts

Doseerarts

-

laten stoppen indien de behandelperiode verstreken is

Apotheekhoudende

-

registreren in eigen dossier
verstrekken actueel medicatieoverzicht aan patiënt/thuiszorg
verstrekken retourinformatie aan huisarts indien mogelijk

Thuiszorg

-

ontvangen bijgewerkt actueel medicatieoverzicht en
bijgewerkte toedienlijst van apotheekhoudende
zorg dragen voor adequate zorg conform voorschrift

-
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3)

Starten LMWH

Betrokkene

Verantwoordelijkheid

Voorschrijver

-

-

geven van mondelinge informatie over de reden en duur van
starten LMWH (bijvoorbeeld DVT/longembolie stoppen LMWH
bij INR 2 maal > 2.5)
geven van informatie aan patiënt over tijdig stoppen andere
antistollingsmedicatie voor ingreep/operatie
uitschrijven en elektronisch versturen van recept

Patiënt

-

afleveren recept bij apotheekhoudende indien niet
elektronisch verstuurd is

Trombosedienst

-

registreren in eigen dossier
zorgdragen dat de patiënt 2 maal per week geprikt wordt
overleggen met patiënt/assistente van de huisarts/thuiszorg
over toediening van de LMWH

Doseerarts

-

uitschrijven recept LMWH bij patiënten (bijvoorbeeld
kunstklep) die tijdelijk moeten stoppen i.v.m. een ingreep

Apotheekhoudende

-

uitvoeren medicatiebewaking
verstrekken LMWH
medicatiebegeleiding uitvoeren
informeren patiënt m.b.t. tijdig stippen andere
antistollingsmedicatie voor ingreep/operatie
verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg
verstrekken toedienlijst aan thuiszorg
verstrekken retourinformatie aan huisarts indien mogelijk

Thuiszorg

-

4)

ontvangen bijgewerkte actueel medicatieoverzicht en
bijgewerkte toedienlijst van apotheekhoudende
zorg dragen voor adequate zorg conform voorschrift

Stoppen LMWH

Betrokkene

Verantwoordelijkheid

Voorschrijver
Patiënt

-

stoppen LMWH

Trombosedienst

-

doorbellen aan patiënt
fax/veilige mail naar apotheekhoudende en huisarts
fax/veilige mail naar thuiszorg

Doseerarts

-

aangeven via bellijst dat patiënt mag stoppen met de LMWH

Apotheekhoudende

-

uitvoeren medicatiebewaking
verstrekken retourinformatie aan huisarts indien mogelijk

Thuiszorg

-

ontvangen bijgewerkt actueel medicatieoverzicht en
bijgewerkte toedienlijst van apotheekhoudende
zorg dragen voor adequate zorg conform voorschrift

-
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5)

Starten vitamine K

Betrokkene

Verantwoordelijkheid

Voorschrijver

-

uitschrijven en elektronisch versturen van recept voor
vitamine K (eenmalig)

Patiënt

-

afhalen bij apotheekhoudende

Trombosedienst

-

doorbellen naar huisarts de hoge INR en het voorschrijven van
de vitamine K
doorbellen aan patiënt
fax/veilige mail naar thuiszorg

-

-

voorschrijven en elektronisch versturen recept voor eenmalig
gebruik vitamine K in verband met een hoge INR
voorschrijven recept bij patiënten (bijvoorbeeld kunstklep) die
moeten stoppen in verband met een ingreep bij
fenprocoumon gebruik.

Apotheekhoudende

-

uitvoeren van de medicatie bewaking
verstrekken vitamine K en uitleg
verstrekken actueel medicatieoverzicht aan patiënt/thuiszorg
verstrekken retourinformatie aan huisarts indien mogelijk

Thuiszorg

-

verstrekken vitamine K
ontvangen bijgewerkt actueel medicatieoverzicht en
bijgewerkte toedienlijst van apotheekhoudende
zorg dragen voor adequate zorg conform voorschrift

Doseerarts

-

-
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H-4 Contact poli GGZ (of andere instantie
geestelijke gezondheidszorg)
Betrokkenen:
•
•
•
•
•

Patiënt
Psychiater
Huisarts
Apotheekhoudende
Thuiszorg

Mogelijke situaties:
1)
2)
3)
4)
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1) Opstellen actueel medicatieoverzicht
Betrokkene

Verantwoordelijkheid

Patiënt

-

meenemen actueel medicatieoverzicht
eventueel opvragen actueel medicatieoverzicht bij
apotheekhoudende

Psychiater

-

doornemen actueel medicatieoverzicht met patiënt
aanpassen actueel medicatieoverzicht indien afwijkend actuele
situatie
registreren van het actueel medicatieoverzicht in (eigen)
dossier

Huisarts

-

-

benadrukken patiënt actueel medicatieoverzicht mee te
nemen naar de afspraak bij GGZ/of andere instantie
geestelijke gezondheidszorg
toevoegen actueel medicatieoverzicht aan de verwijsbrief

Apotheekhoudende

-

aanleveren actueel medicatieoverzicht op verzoek patiënt
aanleveren actueel medicatieoverzicht op verzoek psychiater
of medewerker GGZ of andere instantie geestelijke
gezondheidszorg

Thuiszorg

-

eventueel meegeven actueel medicatieoverzicht/toedienlijst
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2) Starten nieuwe medicatie
Betrokkene

Verantwoordelijkheid

Patiënt

-

afleveren recept aan apotheekhoudende indien niet
elektronisch verstuurd is

Psychiater

-

geven van mondelinge uitleg aan patiënt over
geneesmiddel(en)
uitschrijven recept met daarop indicatie en beoogde
behandelduur
registreren van het actueel medicatieoverzicht in (eigen)
dossier
elektronisch versturen recept naar apotheekhoudende of
meegeven recept aan de patiënt indien niet elektronisch
verstuurd kan worden

VO 4 De voorschrijver voert de medicatiebewaking uit voordat de MA (+/VV) verstuurd en/of benaderbaar gemaakt wordt
· VO 5 De zorgverlener vraagt indien nodig van een langere periode de
medicatieafspraken op (historie), om bijvoorbeeld de initiële
voorschrijver te achterhalen of om (dosis)wijzigingen inzichtelijk te
krijgen.
· VO6 Voorschrijver verstuurt de MA + VV naar een apotheker indien de
patiënt dat wenst.
· VO7 Voorschrijver maakt de MA + VV benaderbaar voor een apotheker,
indien de patiënt dat wenst, bijvoorbeeld wanneer deze nog niet
weet waar deze medicatie opgehaald gaat worden, onder
voorwaarde dat de medicatie slechts eenmaal ter hand gesteld kan
worden.
· VO9 Voorschrijver gebruikt bij doorlopende medicatie niet de
stopdatum van een MA als trigger voor een medicatieevaluatiemoment of controlemoment.
· VO10 De voorschrijver is bij geen enkel geneesmiddel verplicht om bij de
start van de MA een stopdatum in te vullen.
· VO11 Het XIS van de voorschrijver die andermans MA stopt, stuurt
automatische STOP-MA naar het XIS van de voorschrijver van de
originele MA.
· VO12 Het aanpassen van de stopdatum van de originele MA in geval van
een STOP door een andere zorgverlener, gebeurt automatisch in
het XIS waarin de originele MA gemaakt is na ontvangst van de
STOP-MA.
· VO13 Voorschrijver kan/mag andermans medicatieafspraken stoppen of
wijzigen indien deze zichzelf daartoe en bekwaam acht
(professionele autonomie van de voorschrijver).
· VO14 Voorschrijver die zijn eigen of andermans MA (tijdelijk) stop of
wijzigt is verplicht om de reden van stop[BD1] te registreren.
· VO 15 Voorschrijver die medicatie voorschrijft met verschillende
doseerinstructies (bijv. 2 x daags + 1 x daags zo nodig) maakt
hiervoor 1 MA met 1 VV.
· VO 16 Voorschrijver die (al dan niet door verplichting in het EVS)
toedientijden in de MA meestuurt, beschouwt deze toedientijden
standaard als flexibel.
· VO 17 Voorschrijver die toedientijden in de MA meestuurt legt actief
vast (bij voorkeur middels een vinkje) als exacte toedientijden
nodig zijn.
· VO 20 De voorschrijver maakt het verstrekkingsverzoek niet
benaderbaar voor andere zorgverleners (bijvoorbeeld andere
voorschrijvers)

-

Huisarts

-

ontvangen van retourinformatie van afleverende
apotheekhoudende

Apotheekhoudende

-

uitvoeren medicatiebewaking
fax/veilige mail trombosedienst bij eventuele interacties
medicatiebegeleiding uitvoeren aan patiënt bij eerste en
volgende uitgifte
afleveren voorgeschreven geneesmiddel(en)
verstrekken actueel medicatieoverzicht aan patiënt of
thuiszorg
verstrekken toedienlijst en geneesmiddel informatieteksten
indien van toepassing
verstrekken retourinformatie aan huisarts indien mogelijk

Thuiszorg

-
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3) Wijzigen medicatievoorschrift
Betrokkene

Verantwoordelijkheid

Patiënt

-

afleveren recept indien niet elektronisch verstuurd is/
mondeling bericht (indien telefonisch consult) aan
apotheekhoudende

Psychiater

-

geven van mondelinge uitleg aan patiënt over reden van
wijziging geneesmiddel(en)
uitschrijven recept met daarop wijziging en reden van wijziging
en dit aangeven op het actueel medicatieoverzicht
registreren van het actueel medicatieoverzicht in (eigen)
dossier
elektronisch versturen recept naar apotheekhoudende of
meegeven recept aan de patiënt indien niet elektronisch
verstuurd kan worden

VO 4 De voorschrijver voert de medicatiebewaking uit voordat de MA (+/VV) verstuurd en/of benaderbaar gemaakt wordt
· VO 5 De zorgverlener vraagt indien nodig van een langere periode de
medicatieafspraken op (historie), om bijvoorbeeld de initiële
voorschrijver te achterhalen of om (dosis)wijzigingen inzichtelijk te
krijgen.
· VO6 Voorschrijver verstuurt de MA + VV naar een apotheker indien de
patiënt dat wenst.
· VO7 Voorschrijver maakt de MA + VV benaderbaar voor een apotheker,
indien de patiënt dat wenst, bijvoorbeeld wanneer deze nog niet
weet waar deze medicatie opgehaald gaat worden, onder
voorwaarde dat de medicatie slechts eenmaal ter hand gesteld kan
worden.
· VO9 Voorschrijver gebruikt bij doorlopende medicatie niet de
stopdatum van een MA als trigger voor een medicatieevaluatiemoment of controlemoment.
· VO10 De voorschrijver is bij geen enkel geneesmiddel verplicht om bij de
start van de MA een stopdatum in te vullen.
· VO11 Het XIS van de voorschrijver die andermans MA stopt, stuurt
automatische STOP-MA naar het XIS van de voorschrijver van de
originele MA.
· VO12 Het aanpassen van de stopdatum van de originele MA in geval van
een STOP door een andere zorgverlener, gebeurt automatisch in
het XIS waarin de originele MA gemaakt is na ontvangst van de
STOP-MA.
· VO13 Voorschrijver kan/mag andermans medicatieafspraken stoppen of
wijzigen indien deze zichzelf daartoe en bekwaam acht
(professionele autonomie van de voorschrijver).
· VO14 Voorschrijver die zijn eigen of andermans MA (tijdelijk) stop of
wijzigt is verplicht om de reden van stop[BD1] te registreren.
· VO 15 Voorschrijver die medicatie voorschrijft met verschillende
doseerinstructies (bijv. 2 x daags + 1 x daags zo nodig) maakt
hiervoor 1 MA met 1 VV.
· VO 16 Voorschrijver die (al dan niet door verplichting in het EVS)
toedientijden in de MA meestuurt, beschouwt deze toedientijden
standaard als flexibel.
· VO 17 Voorschrijver die toedientijden in de MA meestuurt legt actief
vast (bij voorkeur middels een vinkje) als exacte toedientijden
nodig zijn.
· VO 20 De voorschrijver maakt het verstrekkingsverzoek niet
benaderbaar voor andere zorgverleners (bijvoorbeeld andere
voorschrijvers)

-

Huisarts

-

ontvangen van retourinformatie van afleverende
apotheekhoudende

Apotheekhoudende

-

uitvoeren medicatiebewaking
fax/veilige mail trombosedienst bij eventuele interacties
medicatiebegeleiding uitvoeren aan patiënt bij eerste en
volgende uitgifte
afleveren gewijzigde geneesmiddel(en) indien noodzakelijk
verstrekken actueel medicatieoverzicht aan patiënt of
thuiszorg
verstrekken toedienlijst en informatieteksten van
geneesmiddelen, indien van toepassing
verstrekken retourinformatie aan huisarts indien mogelijk

Thuiszorg

-
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4) Stoppen medicatie
Betrokkene

Verantwoordelijkheid

Patiënt

-

afleveren recept indien niet elektronisch verstuurd is/
mondeling bericht (indien telefonisch consult) aan
apotheekhoudende

Psychiater

-

geven van mondelinge uitleg aan patiënt over reden van
stoppen geneesmiddel(en)
uitschrijven recept met daarop stopbericht en reden van
stoppen en dit aangeven op het actueel medicatieoverzicht
registreren van het actueel medicatieoverzicht in (eigen)
dossier
elektronisch versturen recept naar apotheekhoudende of
meegeven recept aan de patiënt indien niet elektronisch
verstuurd kan worden

VO 4 De voorschrijver voert de medicatiebewaking uit voordat de MA (+/VV) verstuurd en/of benaderbaar gemaakt wordt
· VO 5 De zorgverlener vraagt indien nodig van een langere periode de
medicatieafspraken op (historie), om bijvoorbeeld de initiële
voorschrijver te achterhalen of om (dosis)wijzigingen inzichtelijk te
krijgen.
· VO6 Voorschrijver verstuurt de MA + VV naar een apotheker indien de
patiënt dat wenst.
· VO7 Voorschrijver maakt de MA + VV benaderbaar voor een apotheker,
indien de patiënt dat wenst, bijvoorbeeld wanneer deze nog niet
weet waar deze medicatie opgehaald gaat worden, onder
voorwaarde dat de medicatie slechts eenmaal ter hand gesteld kan
worden.
· VO9 Voorschrijver gebruikt bij doorlopende medicatie niet de
stopdatum van een MA als trigger voor een medicatieevaluatiemoment of controlemoment.
· VO10 De voorschrijver is bij geen enkel geneesmiddel verplicht om bij de
start van de MA een stopdatum in te vullen.
· VO11 Het XIS van de voorschrijver die andermans MA stopt, stuurt
automatische STOP-MA naar het XIS van de voorschrijver van de
originele MA.
· VO12 Het aanpassen van de stopdatum van de originele MA in geval van
een STOP door een andere zorgverlener, gebeurt automatisch in
het XIS waarin de originele MA gemaakt is na ontvangst van de
STOP-MA.
· VO13 Voorschrijver kan/mag andermans medicatieafspraken stoppen of
wijzigen indien deze zichzelf daartoe en bekwaam acht
(professionele autonomie van de voorschrijver).
· VO14 Voorschrijver die zijn eigen of andermans MA (tijdelijk) stop of
wijzigt is verplicht om de reden van stop[BD1] te registreren.
· VO 15 Voorschrijver die medicatie voorschrijft met verschillende
doseerinstructies (bijv. 2 x daags + 1 x daags zo nodig) maakt
hiervoor 1 MA met 1 VV.
· VO 16 Voorschrijver die (al dan niet door verplichting in het EVS)
toedientijden in de MA meestuurt, beschouwt deze toedientijden
standaard als flexibel.
· VO 17 Voorschrijver die toedientijden in de MA meestuurt legt actief
vast (bij voorkeur middels een vinkje) als exacte toedientijden
nodig zijn.
· VO 20 De voorschrijver maakt het verstrekkingsverzoek niet
benaderbaar voor andere zorgverleners (bijvoorbeeld andere
voorschrijvers)

-

Huisarts

-

ontvangen van retourinformatie van afleverende
apotheekhoudende

Apotheekhoudende

-

uitvoeren medicatiebewaking
fax/veilige mail trombosedienst bij eventuele interacties
verstrekken actueel medicatieoverzicht aan patiënt of
thuiszorg
verstrekken toedienlijst en informatieteksten van
geneesmiddelen, indien van toepassing
verstrekken retourinformatie aan huisarts indien mogelijk

Thuiszorg

-
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H-5 Contact opname in het ziekenhuis
Betrokkenen:
•
•
•
•
•
•

Patiënt
Medische specialist
Huisarts
Apotheekhoudende
Thuiszorg
Ziekenhuisapotheek

Mogelijke situaties:
1) Geplande opname
2) Spoedopname
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1) Geplande opname
Betrokkene

Verantwoordelijkheid met LSP

Patiënt

-

doorgeven allergie/ intolerantie met reden/ klachten
doorgeven zelfzorgmiddelen en actueel gebruik
informatie omtrent allergie/intolerantie bij zich dragen

Medisch specialist

-

autoriseren opgestelde actueel medicatieoverzicht

Huisarts

-

geen
patiënten stimuleren informatie omtrent allergie/intolerantie
bij zich te dragen.

Apotheekhoudende

-

geen
patiënten stimuleren informatie omtrent allergie/intolerantie
bij zich te dragen

Thuiszorg

-

eventueel meegeven actueel medicatieoverzicht/ toedienlijst

Ziekenhuisapotheek

-

doornemen actueel medicatieoverzicht met patiënt
registreren van het actueel medicatieoverzicht en voorleggen
aan specialist ter autorisatie
noteren allergie/intolerantie met vermelding reden/klachten

2) Spoedopname
Betrokkene

Verantwoordelijkheid met LSP

Patiënt

-

doorgeven allergie/ intolerantie met reden/klachten
doorgeven zelfzorgmiddelen en actueel gebruik
informatie omtrent allergie/intolerantie bij zich dragen

Medisch specialist /arts SEH

-

opstellen/autoriseren opgestelde actueel medicatieoverzicht
in (eigen) dossier

Huisarts

-

geen
patiënten stimuleren informatie omtrent
allergie/intolerantie bij zich te dragen

Apotheekhoudende

-

geen
patiënten stimuleren informatie omtrent
allergie/intolerantie bij zich te dragen.

Thuiszorg

-

eventueel meegeven actueel medicatieoverzicht/
toedienlijst

Ziekenhuisapotheek

-

doornemen actueel medicatieoverzicht met patiënt
registreren van het actueel medicatieoverzicht en
voorleggen aan specialist ter autorisatie
noteren allergie/intolerantie met vermelding reden/klachten

-
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H-6 Contact ontslag uit het ziekenhuis
Betrokkenen:
•
•
•
•
•
•

Patiënt
Medische specialist
Huisarts
Apotheekhoudende
Thuiszorg
Ziekenhuisapotheek

Mogelijke situaties:
1) Ontslag uit het ziekenhuis
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1) Ontslag uit het ziekenhuis
Betrokkene

Verantwoordelijkheid met LSP

Patiënt

-

afleveren ontslagrecept aan apotheekhoudende indien niet
elektronisch verstuurd is

-

vaststellen van medicatie die na ontslag moet worden gebruikt
en uitschrijven recept met daarop indicatie en beoogde
behandelduur
reden van wijziging en stoppen op recept
ondertekenen/autoriseren ontslagrecept

Huisarts

-

geen

Apotheekhoudende

-

uitvoeren medicatiebewaking
fax/veilige mail trombosedienst bij eventuele interacties
medicatiebegeleiding uitvoeren aan patiënt met uitleg over
wijzigingen en reden en start continue medicatie
afleveren alle voorgeschreven medicatie voor 15 dagen
verstrekken actueel medicatieoverzicht aan patiënt of
thuiszorg
verstrekken toedienlijst en informatieteksten van
geneesmiddelen, indien van toepassing
thuis/telefonisch consult enkele weken na ontslag
verstrekken retourinformatie aan huisarts indien mogelijk

Medisch specialist

-

Thuiszorg

-

ontvangen bijgewerkt actueel medicatieoverzicht, bijsluiter en
bijgewerkte toedienlijst van apotheekhoudende zorg dragen
voor adequate zorg conform voorschrift

Ziekenhuisapotheek

-

voeren ontslaggesprek:
o geven van mondelinge uitleg aan patiënt over
geneesmiddel(en)
o doornemen actueel medicatieoverzicht met patiënt
o vragen voorschrijver naar noodzaak voortzetting
incidentele niet vergoede receptuur
o opstellen van het ontslagrecept en voorleggen
aan specialist ter ondertekening
elektronisch versturen ontslagrecept met de te leveren
medicatie naar apotheekhoudende
versturen AMO (geverifieerd) via Edifact naar
apotheekhoudende en huisarts van patiënt
vermelding reden/ klachten van allergie/intolerantie op AMO

-
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H-7 Contact opname in verpleeghuis
Betrokkenen:
•
•
•
•
•
•

Patiënt / vertegenwoordiger patiënt
Specialist ouderengeneeskunde, verpleeghuis
Huisarts
Apotheekhoudende
Thuiszorg
Medisch specialist ziekenhuis

Mogelijke situaties:
1) Opname in verpleeghuis
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1) Opname in verpleeghuis
Betrokkene

Verantwoordelijkheid

Patiënt / vertegenwoordiger

-

opvragen actueel medicatieoverzicht bij apotheekhoudende
meenemen actueel medicatieoverzicht ofwel: indien mogelijk in
tijdsplanning: verzoek aan apotheekhoudende het actueel
medicatieoverzicht te fax/veilige mail aan verpleeghuis

Medisch specialist
Ziekenhuis

-

meegeven actueel medicatieoverzicht met patiënt bij overplaatsing
naar verpleeghuis

Specialist
ouderengeneeskunde

-

overnemen actuele medicatie rechtstreeks vanuit HIX
doornemen actueel medicatieoverzicht met patiënt
registreren van het actueel medicatieoverzicht in eigen dossier
noteren allergie/intolerantie met vermelding reden/klachten

Huisarts

-

doorsturen medische gegevens op aanvraag verpleeghuis.
(deze worden standaard opgevraagd bij de huisarts na opname)
benadrukken patiënt actueel medicatieoverzicht mee te nemen naar
het verpleeghuis.

-

Apotheekhoudende

-

aanleveren actueel medicatieoverzicht op verzoek patiënt
aanleveren actueel medicatieoverzicht op verzoek assistente
verpleeghuis2 via fax/veilige mail

Thuiszorg

-

eventueel meegeven actueel medicatieoverzicht/ toedienlijst

2

Expliciete toestemming van de patiënt niet nodig, bij overname van de behandeling mag de
toestemming als logisch gevolg van de overname van deze behandeling worden gezien.
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H-8 Contact ontslag uit het verpleeghuis
naar huis
Betrokkenen:
•
•
•
•
•

Patiënt / Vertegenwoordiger patiënt
Specialist Ouderengeneeskunde, verpleeghuis
Huisarts
Apotheekhoudende
Thuiszorg

Mogelijke situaties:
1) Ontslag uit het verpleeghuis naar huis
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1) Ontslag uit verpleeghuis naar huis
Betrokkene

Verantwoordelijkheid

Patiënt /
Vertegenwoordiger

-

afleveren ontslagrecept aan apotheekhoudende indien niet
elektronisch verstuurd is

Specialist
Ouderengeneeskunde

-

uitschrijven recept met daarop indicatie en beoogde
behandelduur periode, chronisch ja/nee
Hierbij rekening houden met de noodzaak van doorgebruiken
van de medicatie thuis en evt. meesturen van machtiging of
melding van recept voor eigen kosten. (bv: Sedativa, laxantia,
verbandmateriaal)
geven van mondelinge uitleg aan patiënt of vertegenwoordiger
over geneesmiddel(en) bij ontslag indien nodig
maken van een wijzig- of stoprecept, reden van wijziging en
stoppen op recept
registreren van het actueel medicatieoverzicht in (eigen)
dossier
elektronisch versturen ontslagrecept naar apotheekhoudende
op dag van ontslag
ontslagbrief incl. actuele medicatie (elektronisch) versturen
naar huisarts
heraanmelding bij trombosedienst bij gebruik cumarines bij
ontslag met actueel medicatieoverzicht en recent
doseerschema acenocoumarol en fenprocoumon.

-

-

Apotheekhoudende

-

Thuiszorg

-

Huisarts

29

-

afleveren voorgeschreven medicatie
uitvoeren medicatiebewaking
Bij gebruik cumarines met een interactie en nog geen contact
met trombosedienst hierover: fax/veilige mail eventuele
interacties aan trombosedienst
medicatiebegeleiding uitvoeren aan patiënt met uitleg over
wijzigingen en reden en start continue medicatie
verstrekken actueel medicatieoverzicht aan patiënt of
thuiszorg
verstrekken toedienlijst en informatieteksten van
geneesmiddelen, indien van toepassing
verstrekken retourinformatie aan huisarts indien mogelijk
thuis/telefonisch consult enkele weken na ontslag
ontvangen bijgewerkt actueel medicatieoverzicht, bijsluiter en
bijgewerkte toedienlijst van apotheekhoudende
zorg dragen voor adequate zorg conform voorschrift
draagt zorg voor overnemen van wijzigingen in medicatie in
eigen dossier
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