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Medicatieoverdracht in de keten in Zuidwest Friesland
Thuiszorg Zuidwest Friesland, huisartsen, apothekers, verpleeghuisartsen, trombosedienst, GGZ Friesland 
en het Antonius Ziekenhuis Sneek en Emmeloord hebben de handschoen opgepakt en de afgelopen 
maanden hard gewerkt aan de verbetering van de medicatieoverdracht in de regio Zuidwest Friesland. 
Dit door het ontwikkelen van een aantal protocollen voor verschillende overdrachtssituaties. Een 
regioadviseur van ROS Friesland heeft dit proces ondersteund. Deze protocollen werden gepresenteerd 
tijdens een druk bezocht symposium op 17 mei  2011 in het Antonius Ziekenhuis. In een aantal boeiende 
presentaties werd ingegaan op het belang van de medicatieveiligheid, de medicatieoverdracht in Zuidwest 
Friesland en de (on)mogelijkheden van ICT daarbij.
De komende periode wordt gestart met de implementatie van deze protocollen in de regio Zuidwest 
Friesland en wordt de kennis daarover gedeeld met belanghebbenden in de gehele provincie. 
Binnen de eigen beroepsgroep kan dan gestart worden met de uitwerking van de protocollen binnen de 
eigen werkprocessen. Naar aanleiding van de ervaringen uit de praktijk zullen de protocollen geupdate 
worden.

Hierbij vindt u de documenten zoals die zijn opgesteld voor acht belangrijke overdrachtssituaties:

          pagina

Contact huisarts 3

Contact polikliniek 6

Contact trombosedienst 9 

Contact poli GGZ  13 

Opname ziekenhuis 16

Ontslag ziekenhuis 18

Opname verpleeghuis 19

Ontslag verpleeghuis 20

De Zorg Voor Veilig module ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ die de zorgverleners in 
Zuidwest Friesland in dit kader gezamenlijk hebben opgesteld is te vinden op www.zorgvoorveilig.nl /
module-overdracht-medicatiegegevens.

De protocollen zijn ook te vinden op:

www.medicatieoverdracht.nl
www.antonius-sneek.nl
www.rosfriesland.nl
www.nvza.nl
www.zorgvoorveilig.nl
www. lhv.artsennet.nl/friesland
 
Contactpersoon: Theo Bakker, transmuraal coördinator, telefoon (0515) 488224
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Contact huisarts

Betrokkenen:
- Patiënt
- Huisarts
- Apotheek(houdende) (via recept)
- Thuiszorg (bij veranderingen in bestaande medicatie)

Knelpunten:
Wijziging wordt niet doorgegeven aan de apotheek (als er geen extra geneesmiddelen nodig zijn).
De huisarts heeft niet altijd een optimaal actueel medicatiedossier.
Contra-indicaties en labwaarden worden niet doorgegeven aan de apotheek.
Zwangerschap, geboorte, overlijden, verhuizingen, etc. worden niet afgestemd doorgegeven aan de 
apotheek.

Mogelijke situaties:
1) Opstellen actueel medicatieoverzicht
2) Start nieuwe medicatie
3) Wijzigen of stoppen medicatie
4) Herhalen van medicatie (assistente)
5) Allergische reactie op medicatie
6) Contraindicaties
 a) Nierfunctie stoornis
 b) Hartfalen 

1.  Opstellen actueel medicatieoverzicht

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - opvragen medicatieoverzicht bij apotheekhoudende
 - meenemen actueel medicatieoverzicht

_____________________________________________________________________________________________

Huisarts - doornemen medicatieoverzicht met patiënt
 - aanpassen medicatieoverzicht inclusief gebruik van andere middelen, 
  contra-indicaties en allergieën indien afwijkend van de actuele situatie
 - registreren van het actueel medicatieoverzicht in (eigen) dossier,   

 ontvangen en verwerken van recept-retourinformatie van 
  apotheekhoudende

_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - aanleveren medicatieoverzicht en geneesmiddelen informatietekst op   
 verzoek patiënt

 - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek huisarts
 - het via recept-retourinformatie continu doorgeven van wijzigingen van in 
  de actuele medicatie van patiënt.
 - doorgeven van relevante medicatie aan de trombosedienst. 

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst

Protocol Contact huisarts
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2.  Starten nieuwe medicatie

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - afleveren recept aan apotheekhoudende.
_____________________________________________________________________________________________

Huisarts - geven van mondelinge uitleg aan patiënt over geneesmiddel(en)
 - uitschrijven start-recept met daarop indicatie en beoogde behandelduur 
 - registreren van het actueel medicatieoverzicht in (eigen) dossier
 - versturen recept naar apotheekhoudende via fax of elektronisch
 - In geval van voorbehouden handelingen bij medicatie een schriftelijke   

 machtiging maken (BIG)
_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking
 - faxen trombosedienst bij eventuele interacties 
 - informatie verstrekken aan patiënt bij eerste en volgende uitgifte 
 - afleveren voorgeschreven geneesmiddel(en) 
 - verstrekken medicatieoverzicht/toedienlijst aan patiënt of thuiszorg
 - verstrekken toedienlijst en geneesmiddelinformatieteksten indien van   

 toepassing
 - verstrekken retourinformatie aan huisarts

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van  
 apotheekhoudende

 - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift

3.  Wijzigen of stoppen medicatie

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - afleveren recept/ mondeling bericht (indien telefonisch consult) aan   
 apotheekhoudende.

_____________________________________________________________________________________________

Huisarts - geven van mondelinge uitleg aan patiënt over reden van wijziging of   
 stoppen geneesmiddel(en)

 - uitschrijven en versturen wijzig- of stoprecept met daarop wijziging   
 en reden van wijziging of stoppen (ook als geen levering nodig is) naar  
 apotheekhoudende via fax of elektronisch

 - wijzigingen doorgeven aan zorgpartners
 - registreren van het actueel medicatieoverzicht in eigen dossier

_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - verstrekken nieuw medicatieoverzicht en toedienlijst aan patiënt of   
 thuiszorg en geneesmiddelinformatie-teksten indien van toepassing

 - uitvoeren medicatiebewaking
 - faxen trombosedienst bij eventuele interacties 
 - afleveren gewijzigde geneesmiddel(en) indien noodzakelijk
 - innemen van gestopte medicatie

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van  
 apotheekhoudende

 - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift

Protocol Contact huisarts
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4.  Herhalen medicatie

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - receptenlijn inspreken, doosje in de bak doen, aanvragen via e-mail of  
 aanvragen via apotheekhoudende

_____________________________________________________________________________________________

Huisarts - uitschrijven recept
 - registreren van het actueel medicatieoverzicht in (eigen) dossier
 - versturen recept naar apotheekhoudende via fax of elektronisch

_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking
 - verzorgen termijnbewaking, therapietrouw en medicatiebegeleiding.
 - faxen trombosedienst bij eventuele interacties 
 - verstrekken toedienlijst indien van toepassing

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van  
 apotheekhoudende

 - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift

5.  Allergische reactie op medicatie

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - meenemen actueel medicatieoverzicht
_____________________________________________________________________________________________

Huisarts - registratie in eigen dossier als overdracht naar directe collega/ eigen   
 organisatie en apotheekhoudende 

 - versturen recept met melding naar apotheekhoudende via fax of 
  elektronisch

_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - aangeven op medicatieoverzicht.
_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - allergie zichtbaar maken in het dossier 
 - bijgewerkt medicatieoverzicht in het dossier voegen

6.  Contra-indicaties

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - meenemen actueel medicatieoverzicht
_____________________________________________________________________________________________

Huisarts - registratie in eigen dossier als overdracht naar directe collega/ eigen   
 organisatie en apotheekhoudende 

 - versturen recept met melding naar apotheekhoudende via fax of 
  elektronisch

_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - aangeven op medicatieoverzicht.
_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - contra-indicatie zichtbaar maken in het dossier 
 - bijgewerkt medicatieoverzicht in het dossier voegen  

Protocol Contact huisarts
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Contact polikliniek

Betrokkenen:
- Patiënt
- Medische specialist
- Huisarts
- Apotheekhoudende 
- Thuiszorg

Knelpunten:
De specialist heeft geen goed overzicht/ geen actueel medicatie overzicht.
Er is geen geborgde terugkoppeling naar huisarts en apotheekhoudende

Mogelijke situaties:
1) Opstellen actueel medicatieoverzicht
2) Starten nieuwe medicatie
3) Wijzigen medicatievoorschrift
4) Stoppen medicatie

1.  Opstellen actueel medicatieoverzicht

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - meenemen actueel medicatieoverzicht 
 - eventueel opvragen medicatieoverzicht bij apotheekhoudende

____________________________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________________________

Huisarts - benadrukken patiënt medicatieoverzicht mee te nemen naar de   
 poliklinische afspraak 

 - toevoegen medicatie overzicht aan de verwijsbrief
_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek patiënt
 - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek medisch specialist

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst

2.  Starten nieuwe medicatie

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - afleveren recept aan apotheekhoudende.
_____________________________________________________________________________________________

Medisch specialist - 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
 - versturen recept naar apotheekhoudende via fax of electronisch
 - meegeven recept aan de patiënt

Protocol Contact polikliniek
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Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Huisarts - ontvangen van retourinformatie van afleverende apotheekhoudende
_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking
 - faxen trombosedienst bij eventuele interacties 
 - informatie verstrekken aan patiënt bij eerste en volgende uitgifte 
 - afleveren voorgeschreven geneesmiddel(en) 
 - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg
 - verstrekken toedienlijst en geneesmiddelinformatieteksten indien van   

 toepassing
 - verstrekken retourinformatie aan huisarts

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte   
 toedienlijst van apotheekhoudende

 - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift

3.  Wijzigen medicatie

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - afleveren recept/ mondeling bericht (indien telefonisch consult) aan   
 apotheekhoudende.

_____________________________________________________________________________________________

Medisch specialist - 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 medicatieoverzicht

 - registreren van het actueel medicatieoverzicht in (eigen) dossier
 - versturen recept naar apotheekhoudende via fax of electronisch
 - meegeven recept aan de patiënt

_____________________________________________________________________________________________

Huisarts - ontvangen van retourinformatie van afleverende apotheekhoudende
  (in afwachting van ICT)

_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking
 - faxen trombosedienst bij eventuele interacties 
 - informatie verstrekken aan patiënt bij eerste en volgende uitgifte 
 - afleveren gewijzigde geneesmiddel(en) indien noodzakelijk
 - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg
 - verstrekken toedienlijst en geneesmiddelinformatieteksten indien van   

 toepassing
 -  verstrekken retourinformatie aan huisarts (in afwachting van ICT)

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van  
 apotheekhoudende

 - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift

Protocol Contact polikliniek
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4.  Stoppen medicatie

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - afleveren recept/ mondeling bericht (indien telefonisch consult) aan   
 apotheekhoudende.

_____________________________________________________________________________________________

Medisch specialist - 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 medicatieoverzicht

 - registreren van het actueel medicatieoverzicht in (eigen) dossier
 - versturen recept naar apotheekhoudende via fax of elektronisch
 - meegeven recept aan de patiënt

_____________________________________________________________________________________________

Huisarts - ontvangen van retourinformatie van afleverende apotheekhoudende
  (in afwachting van ICT)

_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking
 - faxen trombosedienst bij eventuele interacties 
 - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg
 - verstrekken toedienlijst en geneesmiddelinformatieteksten indien van   

 toepassing
 - verstrekken retourinformatie aan huisarts (in afwachting van ICT)

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van  
 apotheekhoudende

 - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift

Protocol Contact polikliniek
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Trombosedienst
1

Betrokkenen:
- Voorschrijver
- Patiënt
- Trombosedienst
- Doseerarts
- Apotheekhoudende 
- Thuiszorg

Knelpunten:
Apotheekhoudende huisarts faxt zelden de interfererende medicatie naar de trombosedienst

Mogelijke situaties:
1) Starten cumarine
2) Starten nieuwe medicatie
3) Stoppen medicatie
4) Starten  LMWH (low molecular weight heparin)
5) Stoppen LMWH 
6) Starten vitamine K
7) Stoppen cumarine

1.  Starten cumarine

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Voorschrijver - aanleveren aanmeldformulier met een actueel medicatieoverzicht aan  
  de trombosedienst
 - uitschrijven start-recept
 - registreren van medicatieoverzicht in eigen dossier

_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - afleveren recept bij apotheekhoudende 
_____________________________________________________________________________________________

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) 
 - bij wijziging van de dosering deze faxen naar het kantoor van de thuiszorg 

_____________________________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking
 - faxen trombosedienst bij eventuele interacties
 - informatie verstrekken aan patiënt bij uitgifte
 - afleveren voorgeschreven medicatie
 - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg
 - verstrekken retourinformatie aan huisarts

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - zorgdragen voor de gewijzigde dosering
 - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van  
  apotheekhoudende
 - zorgdragen adequate zorg conform voorschrift

Trombosedienst
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2.  Starten nieuwe medicatie

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Voorschrijver - geven van mondelinge uitleg aan de patiënt over geneesmiddelen
 - uitschrijven recept 
 - eventueel faxen recept naar apotheekhoudende
 - registreren van medicatieoverzicht in eigen dossier

_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - meenemen recept naar apotheekhoudende 
 - krijgt medicatie mee met uitleg

_____________________________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________________________

Doseerarts - nog dezelfde dag kennis nemen van de interferentie medicatie 
_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking
 - faxen trombosedienst bij eventuele interacties
 - informatie verstrekken aan patiënt bij uitgifte
 - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg
 - verstrekken retourinformatie aan de huisarts

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - ontvangen bijgewerkte medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst 
  van apotheekhoudende
 - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift

3.  Stoppen medicatie

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Voorschrijver - geven van mondelinge uitleg aan patiënt over reden van wijziging of 
  stoppen geneesmiddel(en)
 - uitschrijven en versturen stoprecept en reden van stoppen naar   
  apotheekhoudende
 - registreren in eigen medicatie overzicht

_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - afleveren recept aan apotheekhoudende 
 - gestopte medicatie doorgeven aan de trombosedienst

_____________________________________________________________________________________________

Trombosedienst - registreren in eigen dossier
_____________________________________________________________________________________________

Doseerarts - kennis nemen van gestopte medicatie bij eerstvolgende controle
_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking
 - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg
 - verstrekken retourinformatie aan huisarts

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - ontvangen bijgewerkte medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst 
  van apotheekhoudende
 - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift

Trombosedienst
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4.  Starten LMWH 

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Voorschrijver - geven van mondelinge informatie over de reden en duur van starten  
  LMWH (bijv.DVT/longembolie stoppen LMWH bij INR 2 maal > 2.5)
 - uitschrijven van recept

_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - meenemen recept naar apotheekhoudende 
_____________________________________________________________________________________________

Trombosedienst - registreren in eigen dossier
 - zorgdragen dat de patiënt 2 maal per week geprikt wordt
 - faxen recept naar apotheekhoudende 
 - overleggen met patiënt/assistente van de huisarts over toediening van  
  de LMWH

_____________________________________________________________________________________________

Doseerarts - uitschrijven recept LMWH bij patiënten (bijv. kunstklep) die tijdelijk   
  moeten stoppen in verband met een ingreep 

_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking
 - verstrekken LMWH
 - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg
 - verstrekken retourinformatie aan huisarts

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - ontvangen bijgewerkte medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst  
  van apotheekhoudende
 - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift

5.  Stoppen LMWH 

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Voorschrijver - 
_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - stoppen LMWH 
_____________________________________________________________________________________________

Trombosedienst - doorbellen aan patiënt
 - faxen naar apotheekhoudende en huisarts
 - faxen naar thuiszorg

_____________________________________________________________________________________________

Doseerarts - aangeven via bellijst dat patiënt mag stoppen met de LMWH
_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - uitvoeren medicatie bewaking
 - verstrekken retourinformatie aan huisarts

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van  
  apotheekhoudende
 - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift

Trombosedienst
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6.  Starten vitamine K

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Voorschrijver - aanleveren recept voor vitamine K aan de patiënt (eenmalig)
_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - afhalen bij apotheekhoudende 
_____________________________________________________________________________________________

Trombosedienst - faxen recept naar apotheekhoudende
 - doorbellen naar huisarts de hoge INR en het voorschrijven van de   
  vitamine K
 - doorbellen aan patiënt
 - faxen naar  thuiszorg 

_____________________________________________________________________________________________

Doseerarts - voorschrijven recept voor eenmalig gebruik vitamine K in verband met  
  een hoge INR 
 - voorschrijven recept bij  patiënten (bijv kunstklep) die moeten stoppen  
  i.v.m .een ingreep bij fenprocoumon gebruik.

_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - uitvoeren van de medicatie bewaking
 - verstrekken vitamine K en uitleg
 - verstrekken medicatie overzicht aan patiënt/thuiszorg
 - verstrekken retourinformatie aan huisarts

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - verstrekken vitamine K 
 - ontvangen bijgewerkt medicatie overzicht en bijgewerkte toedienlijst    
 van apotheekhoudende
 - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift

7.  Stoppen cumarine

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Voorschrijver - aanleveren stopbrief cumarine aan patiënt/trombosedienst 
_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - stopbrief afgeven bij trombosedienst 
_____________________________________________________________________________________________

Trombosedienst - registeren in eigen dossier
 - faxen naar apotheekhoudende en huisarts

_____________________________________________________________________________________________

Doseerarts - laten stoppen indien de behandelperiode verstreken is
_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - registreren in eigen dossier
 - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt/thuiszorg
 - verstrekken retourinformatie aan huisarts

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van  
  apotheekhoudende
 - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift

Trombosedienst
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Contact poli GGZ / of andere instantie 
geestelijke gezondheidszorg

Betrokkenen:
- Patiënt
- Psychiater
- Huisarts
- Apotheekhoudende 
- Thuiszorg

Knelpunten:
De psychiater heeft geen goed overzicht/ geen actueel medicatie overzicht.
Er is geen geborgde terugkoppeling naar huisarts en apotheekhoudende

Mogelijke situaties:
1) Opstellen actueel medicatieoverzicht
2) Starten nieuwe medicatie
3) Wijzigen medicatievoorschrift
4) Stoppen medicatie

1.  Opstellen actueel medicatieoverzicht

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - meenemen actueel medicatieoverzicht 
 - eventueel opvragen medicatieoverzicht bij apotheekhoudende

_____________________________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst

Protocol Contact poli GGZ / of andere instantie geestelijke gezondheidszorg
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2.  Starten nieuwe medicatie

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - afleveren recept aan apotheekhoudende.
_____________________________________________________________________________________________

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
 - versturen recept naar apotheekhoudende via fax of elektronisch
 - meegeven recept aan de patiënt

_____________________________________________________________________________________________

Huisarts - ontvangen van retourinformatie van afleverende apotheekhoudende
_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking
 - faxen trombosedienst bij eventuele interacties 
 - informatie verstrekken aan patiënt bij eerste en volgende uitgifte 
 - afleveren voorgeschreven geneesmiddel(en) 
 - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg
 - verstrekken toedienlijst en geneesmiddelinformatieteksten indien van   
  toepassing
 - verstrekken retourinformatie aan huisarts

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte   
  toedienlijst van apotheekhoudende
 - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift

3.  Wijzigen medicatie

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - afleveren recept/ 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 medicatieoverzicht
 - registreren van het actueel medicatieoverzicht in (eigen) dossier
 - versturen recept naar apotheekhoudende via fax of elektronisch
 - meegeven recept aan de patiënt

_____________________________________________________________________________________________

Huisarts - ontvangen van retourinformatie van afleverende apotheekhoudende
  (in afwachting van ICT)

Protocol Contact poli GGZ / of andere instantie geestelijke gezondheidszorg
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Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking
 - faxen trombosedienst bij eventuele interacties 
 - informatie verstrekken aan patiënt bij eerste en volgende uitgifte 
 - afleveren gewijzigde geneesmiddel(en) indien noodzakelijk
 - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg
 - verstrekken toedienlijst en geneesmiddelinformatieteksten indien van   
 toepassing
 -   verstrekken retourinformatie aan huisarts (in afwachting van ICT)

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van  
  apotheekhoudende
 - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift

4.  Stoppen medicatie

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - afleveren recept/ 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 medicatieoverzicht
 - registreren van het actueel medicatieoverzicht in (eigen) dossier
 - versturen recept naar apotheekhoudende via fax of elektronisch
 - meegeven stoprecept aan de patiënt

_____________________________________________________________________________________________

Huisarts - ontvangen van retourinformatie van afleverende apotheekhoudende
  (in afwachting van ICT)

_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking
 - faxen trombosedienst bij eventuele interacties 
 - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg
 - verstrekken toedienlijst en geneesmiddelinformatieteksten indien van   
 toepassing
 - verstrekken retourinformatie aan huisarts (in afwachting van ICT)

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van  
  apotheekhoudende
 - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift

Protocol Contact poli GGZ / of andere instantie geestelijke gezondheidszorg
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Opname in het ziekenhuis
 

Betrokkenen:
- Patiënt
- Medische specialist
- Huisarts
- Apotheekhoudende 
- Thuiszorg
- Apothekersassistente ziekenhuis

Knelpunten:
De specialist heeft geen goed overzicht/ geen actueel medicatie overzicht.

Mogelijke situaties:
1) Geplande opname
2) Spoedopname

1.  Geplande opname

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - opvragen medicatieoverzicht bij apotheekhoudende
 - meenemen actueel medicatieoverzicht

_____________________________________________________________________________________________

Medisch specialist - autoriseren opgestelde medicatieoverzicht
_____________________________________________________________________________________________

Huisarts - benadrukken patiënt medicatieoverzicht mee te nemen naar het   
  ziekenhuis 

_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek patiënt
 - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek apothekersassistente   
  ziekenhuis via fax of OZIS

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst
_____________________________________________________________________________________________

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

Protocol Opname in het ziekenhuis
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2. Spoedopname

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - meenemen actueel medicatieoverzicht
_____________________________________________________________________________________________

Medisch specialist - autoriseren opgestelde medicatieoverzicht
_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek apothekersassistente 
  ziekenhuis via fax of OZIS

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst
_____________________________________________________________________________________________

Apothekersassistente - doornemen medicatieoverzicht met patiënt
ziekenhuis - registreren van het actueel medicatieoverzicht en voorleggen aan   
  specialist ter autorisatie

 

Protocol Opname in het ziekenhuis
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Ontslag uit het ziekenhuis
8

Betrokkenen:
- Patiënt
- Medische specialist
- Huisarts
- Apotheekhoudende 
- Thuiszorg
- Apothekersassistente ziekenhuis

Knelpunten:
Er is geen geborgde terugkoppeling naar huisarts en apotheekhoudende

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Patiënt - afleveren ontslagrecept aan apotheekhoudende.
_____________________________________________________________________________________________

Medisch specialist - uitschrijven recept met daarop indicatie en beoogde behandelduur
 - vermelden reden van wijziging en stoppen op recept
 - registreren van het actueel medicatieoverzicht in (eigen) dossier
 - faxen recept naar ziekenhuisapotheek
 - ondertekenen ontslagrecept

_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - afleveren alle voorgeschreven medicatie voor 15 dagen
 - uitvoeren medicatiebewaking
 - faxen trombosedienst bij eventuele interacties 
 - informatie verstrekken aan patiënt met uitleg over wijzigingen en reden  
  en start continue medicatie
 - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg
 - verstrekken toedienlijst en geneesmiddelinformatieteksten indien van   
  toepassing
 - verstrekken retourinformatie aan huisarts
 - thuis/telefonisch consult enkele weken na ontslag

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte   
  toedienlijst van apotheekhoudende
 - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift

_____________________________________________________________________________________________

Apothekersassistente - voeren ontslaggesprek:
ziekenhuis 1. geven van mondelinge uitleg aan patiënt over geneesmiddel(en)
 2. doornemen medicatieoverzicht met patiënt
 3. vragen voorschrijver naar noodzaak voortzetting incidentele niet   
  vergoede receptuur 
 4. opstellen van het ontslagrecept en voorleggen aan specialist ter   
  ondertekening 
 - faxen ontslagrecept naar apotheekhoudende en huisarts

_____________________________________________________________________________________________

Huisarts - draagt zorg voor overnemen van wijzigingen in medicatie in eigen   
  dossier
  

Protocol Ontslag uit het ziekenhuis
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Opname in het verpleeghuis
 

Betrokkenen:
- Patiënt
- Specialist ouderengeneeskunde, verpleeghuis
- Huisarts
- Apotheekhoudende 
- Thuiszorg
- Medisch specialist ziekenhuis

Knelpunten:
De specialist ouderengeneeskunde heeft geen goed overzicht/ geen actueel medicatie overzicht.

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Patiënt /  - opvragen medicatieoverzicht bij apotheekhoudende
vertegenwoordiger - meenemen actueel medicatieoverzicht 

_____________________________________________________________________________________________

Medisch specialist - meegeven actueel medicatieoverzicht met patiënt bij overplaatsing naar 
ziekenhuis  verpleeghuis
 - (Het Antonius Ziekenhuis Sneek geeft het actuele medicatie-overzicht   
  rechtstreeks door aan de verpleeghuizen) 

_____________________________________________________________________________________________

Specialist - doornemen medicatieoverzicht met patiënt
ouderengeneeskunde - registreren van het actueel medicatieoverzicht 
 - 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 medicatieoverzicht mee te nemen naar het   
  verpleeghuis. 

_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek patiënt
 - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek assistente verpleeghuis via 

fax of OZIS (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)

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst

 

Protocol Opname in het verpleeghuis
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Ontslag uit het Verpleeghuis naar huis
Versie: 30-05-2011

Betrokkenen:
- Patiënt / Vertegenwoordiger patiënt
- Specialist Ouderengeneeskunde, verpleeghuis
- Huisarts
- Apotheekhoudende 
- Thuiszorg

Knelpunten:
Er is geen geborgde terugkoppeling naar huisarts en apotheekhoudende

Betrokkene Verantwoordelijkheid
_____________________________________________________________________________________________

Patiënt /  - afleveren ontslagrecept aan apotheekhoudende
Vertegenwoordiger 

_____________________________________________________________________________________________

Specialist - uitschrijven recept met daarop indicatie en beoogde behandelduur 
Ouderengeneeskunde   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 over geneesmiddel(en) bij   
  ontslag
 - maken van een wijzig- of stoprecept, reden van wijziging en stoppen op  
  recept
 - registreren van het actueel medicatieoverzicht in (eigen) dossier
 - faxen ontslagrecept naar apotheekhoudende en huisarts, op dag van   
 ontslag
 - heraanmelding bij trombosedienst door verpleeghuis bij ontslag met   
 medicatieoverzicht en gebruikslijst acenocoumarol

_____________________________________________________________________________________________

Apotheekhoudende - afleveren voorgeschreven medicatie 
 - uitvoeren medicatiebewaking
 - faxen eventuele interacties aan trombosedienst indien hier nog geen   
 contact over is geweest met de trombosedienst
 - informatie verstrekken aan patiënt met uitleg over wijzigingen en reden  
  en start continue medicatie
 - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg
 - verstrekken toedienlijst en geneesmiddelinformatieteksten indien van   
 toepassing
 - verstrekken retourinformatie aan huisarts
 - thuis/telefonisch consult enkele weken na ontslag

_____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte   
  toedienlijst van apotheekhoudende
 - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift

_____________________________________________________________________________________________

Huisarts -  zorgdragen voor overnemen van wijzigingen in medicatie in eigen dossier
  
 

Protocol Ontslag uit het Verpleeghuis naar huis
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