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Het doel van de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten is 
patiëntveiligheid te vergroten door het terugdringen van vermijdbare fouten bij
de overdracht van medicatiegegevens in of tussen de eerste- en/of tweedelijn. 
Wat betekent dat als u werkzaam bent in een apotheek?* De richtlijn wordt voor
u relevant als medicatie van een patiënt wordt voorgeschreven, gewijzigd, ge-
stopt, afgeleverd en toegediend. Het is raadzaam om kennis te nemen van de 
richtlijn en er, met relevante teamleden, over van gedachten te wisselen. 

Inhoud richtlijn 
De richtlijn is gebaseerd op de beschikbaarheid van een actueel medicatieoverzicht in het 
zorgverleningproces. Er zijn 3 basisafspraken opgesteld: 

1.  Bij elk contact met een voorschrijver is er altijd een actueel medicatieoverzicht 
 beschikbaar waarop het medisch handelen wordt gebaseerd.
2.  Bij een spoedopname is er zo snel mogelijk, maar zeker binnen 24 uur, een 
 actueel medicatieoverzicht beschikbaar.
3.  Bij overdracht aan een andere zorgverlener is zo snel als nodig is voor verantwoorde  
 zorg, maar zeker binnen 24 uur, het actuele medicatieoverzicht beschikbaar.

 
 Waarom een richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten? 
 Onderzoeken wijzen uit dat er in de praktijk te veel vermijdbare fouten optreden. 

  l In Nederland zijn er naar schatting 16.000 ziekenhuisopnamen per jaar nodig als 
  gevolg van medicatie-incidenten waar overdracht van medicatie een rol kan spelen.  
  Soms met sterfte tot gevolg.1

  l Uit onderzoek is gebleken dat bij opname 62 % van de patiënten minimaal 
  1 discrepantie had. Bij ontslag had 68 % van de patiënten minimaal 1 discrepantie.2

  l Bij een retrospectief database-onderzoek bij ouderen was 18.6% van de heropnames  
  veroorzaakt door een geneesmiddel dat de eerdere opname noodzakelijk maakte.3

  l 60% van de patiënten had minimaal 1 fout in het medicatieoverzicht bij opname.  
  18% daarvan bleek klinisch relevant. 75% van deze klinisch relevante fouten werd  
	 	 ontdekt	tijdens	een	medicatieverificatiegesprek.4

  l Zes maanden na ontslag uit het ziekenhuis blijkt er bij 50% van alle patiënten 1 of  
  meer fouten in de medicatie te zitten doordat de huisarts niet op de hoogte is van de  
  wijzigingen.5 
  l Er waren verschillende (veld)normen voor het organiseren van goede, veilige en  
  kwalitatieve farmaceutische zorg. De bestaande normen en richtlijnen golden met  
  name voor de situatie binnen een zorginstelling en voorzagen onvoldoende in de  
  overdracht van medicatiegegevens.

*  Als apotheker, apothekersassistente, farmaceutisch 
 consulent of anderszins lid van het apotheekteam. 
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Wat doet de KNMP voor u? 
De KNMP heeft de toolkit ‘Overdracht van medicatiegegevens’ ontwikkeld. De toolkit bestaat 
uit een inleiding, leeswijzer en verschillende onderdelen. Deze onderdelen gaan in op ver-
schillende overdrachtssituaties: van intake van nieuwe patiënten tot begeleiding van be-
staande patiënten en van ziekenhuisopname tot ontslag. De toolkit biedt ondersteuning voor 
begeleiding van elke fase van medicatieoverdracht.
Daarnaast heeft de KNMP materiaal ontwikkeld ter ondersteuning van ‘Privacy bij overdracht 
van medicatiegegevens’ en een uniform ontwikkeld medicatieoverzicht, dat is ingebouwd in 
het (Z)AIS. 

Wie bepaalt de aanpak?
Als apotheker bepaalt u, in samenspraak met uw team de aanpak. U kiest zelf met welke 
patiënten(risico)groepen en met welke overdrachtsituatie van de medicatieoverdracht u als 
eerste aan de slag gaat. U baseert keuzes op het patiëntenbestand, de zorgverleners om u 
heen en wat er in uw regio gebeurt op het gebied van medicatieoverdracht. Het is van be-
lang dat u het protocol van de nieuwe aanpak opneemt in uw kwaliteitssysteem. 

Waar en wanneer speelt medicatieoverdracht bijvoorbeeld een rol? 
  l	 Bij	het	afleveren	van	receptmedicatie.
  l Als de patiënt zelf vraagt om een medicatieoverzicht. 
  l Wanneer een andere apotheek/zorgverlener medicatie heeft gewijzigd en 
  u ontvangt hiervan bericht, bijvoorbeeld in de vorm van een waarneemrecept.
  l Voor of na opname van een patiënt in een ziekenhuis of polikliniek.
  l Bij een wijziging in de zorgsituatie van de patiënt (thuiszorg, verzorgingshuis, 
  verpleeghuis, verhuizing, enz.).
  l Eén keer per jaar bij risicopatiënten, risicogeneesmiddelen en/of  
  rescue-medicatie die bij aanvallen wordt gebruikt (migraine, astma etc.).

1 HARM rapport, 2006
2 Karapinar 2012, Transitional pharmaceutical care 
 for patiënts discharged from the hospital
3 Zhang M et al.2007
4 Vira, 2009
5 Van der Linden CM et al, 2006
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De richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten is bedoeld om
incidenten bij overdracht van medicatiegegevens te voorkomen en de patiënt-
veiligheid te vergroten. Dit is van toepassing op elke situatie waarin medicatie 
wordt voorgeschreven, gewijzigd, gestopt, ter hand wordt gesteld of door (profes-
sionals) wordt toegediend.

Ter ondersteuning van u als apotheker om te voldoen aan de richtlijn heeft de KNMP de 
toolkit overdracht van medicatiegegevens ontwikkeld. De eerste versie is verschenen medio 
september 2010. In 2012 heeft een herziening plaatsgevonden en dit heeft geleid tot de 
tweede versie die in november 2012 is gepubliceerd. Naast kleine tekstuele wijzigingen is 
er een leeswijzer toegevoegd en iedere onderdeel beschrijft een overdrachtssituatie. 
De onderdelen geven aan hoe u de medicatieoverdracht binnen de verschillende processen 
in uw apotheek kunt organiseren. 

De toolkit bij de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten bestaat 
momenteel uit 4 onderdelen. De onderdelen behandelen vier verschillende over-
drachtssituaties. Onderstaand een overzicht. 

 Onderdeel 1: Intake van nieuwe patiënten
 Dit onderdeel beschrijft dat er verschillende soorten patiënten zijn die uw apotheek 
 kunnen bezoeken. Bij de intake van nieuwe patiënten kunt u hiermee rekening houden.  
 Een stappenplan geeft aan hoe de intake er uit kan zien voor deze verschillende soorten  
 patiënt. 

 
 Onderdeel 2: Recept en begeleiding
 In dit onderdeel leest u over de verschillende stappen die u kunt nemen om het 
 medicatieoverzicht van de patiënt actueel te houden. 

 Onderdeel 3: Opname in het ziekenhuis
 In dit onderdeel leest u welke afspraken nodig zijn als uw patiënt in het ziekenhuis
 wordt opgenomen. 

 Onderdeel 4: Ontslag vanuit het ziekenhuis
 In het laatste onderdeel leest u wat de activiteiten zijn als uw patiënt uit het
 ziekenhuis wordt ontslagen. 
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Schema: zorgsituaties en medicatieoverdracht

Een nieuwe patiënt
•	Spreek	de	patiënt.
•	Maak	medicatieoverzicht.
•	Geef	het	mee.

Periodieke zorg
Recept:
•	Verifieer	het	medicatieoverzicht.
•	Lever	veilig	af	en	informeer.
•	Geef	het	medicatieoverzicht	mee.
Medicatiereview:
•	Verifieer	het	medicatieoverzicht.
•	Optimaliseer	het	medicijngebruik.
•	Geef	het	medicatieoverzicht	mee.

Opname
•	Vraag	het	medicatieoverzicht.
•	Spreek	de	patiënt,	verifieer	en	leg
medicatieoverzicht aan.
Verblijf:
•	Veilig	afleveren	en	begeleiding.
Ontslag:
•	Spreek	de	patiënt	en	geef	een
actueel medicatieoverzicht mee.

Ontslag naar huis
Neem de patiënt ‘in zorg’:
•	Verwerk	het	medicatieoverzicht.
•	Spreek	en	begeleid	de	patiënt.



Intake

Dit onderdeel geeft aan wat van belang is bij een intake van een nieuwe patiënt. Als bij een 
intake patiëntgegevens niet worden vastgelegd, is het niet mogelijk om gegevens zorgvuldig 
over te dragen. Het is daarom van belang om eerst te achterhalen om welke soort patiënt 
het gaat, bijvoorbeeld een vaste patiënt of een passant. 

Naast goed vastleggen van gegevens van nieuwe patiënten is van het belang om dit ook 
voor uw bestaande patiënten te doen. Kies ervoor om gefaseerd uw bestaande patiënten-
populatie te benaderen op basis van risico’s, aandoeningen, etc. Verder geeft dit onderdeel 
een voorbeeld van een intakeprocedure die in de apotheek gevolgd kan worden. 

Stappenplan intake

Stap 1: Bepaal wat voor patiënt het is

Stap 2: Plannen van een intakegesprek 
Vraag of de patiënt een intakegesprek wil, zodat het medicatieoverzicht gemaakt kan 
worden en de dienstverlening wordt toegelicht. Maak in dit gesprek afspraken over elkaars  
verwachtingen.

De intake van 
nieuwe patiënten
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Vaste patiënt

Kenmerken: 
Komt trouw in de 
apotheek voor 
geneesmiddelen 
en informatie. De 
apotheek heeft een  
dossier over hem/
haar en is zijn/haar 
‘vaste apotheek’.

Vervolg met 
 Stap 2
 Stap 3
 Stap 4

Hopper

Kenmerken:
Maakt ook regelma-
tig gebruik van een 
andere apotheek, 
bijvoorbeeld in de 
werkomgeving of 
bij tweede huis of 
camping.

Vervolg met
 Stap 2
 Stap 3
 Stap 4

Passant

Kenmerken:
Komt (vermoedelijk) 
eenmalig in de apo-
theek, is trouwe pa-
tiënt bij een andere 
apotheek. Is bijvoor-
beeld op vakantie.

Vervolg met
 n.v.t.
 Stap 3
 Stap 4

Shopper

Kenmerken: 
Komt vaker in 
de apotheek, 
maar ook regel-
matig bij andere 
apotheken,inclusief 
op internet. Dus 
geen binding met 
vaste apotheek.

Vervolg met
 n.v.t.
 Stap 3
 Stap 4



Intake

Stap 3: Uitvoeren intakegesprek 
l Neem met de patiënt zijn of haar (medicatie)gegevens door, denk hierbij aan 
 bijvoorbeeld eerder gebruikte/gestopte medicatie, allergieën, CI, zelfzorgmedicatie etc.  
 en leg deze (medicatie)gegevens vast in het AIS. 
l Bespreek in dit gesprek de (registratie van) toestemming om de gegevens te 
 verwerken en indien nodig te verstrekken aan, of delen met andere zorgverleners. 

Stap 4: Geef het medicatieoverzicht aan de patiënt mee
Vertel de patiënt dat bij elke wijziging in het medicatiegebruik het overzicht weer 
moet worden geactualiseerd. 

Aandachtspunten: 
l Uw intakeformulier moet na invulling alle gegevens bevatten die de richtlijn voorschrijft. 
l	 Leg	uw	patiënt	uit	dat	hij	zelf	ook	verantwoordelijk	is	voor	het	actueel	houden	van	het		
 medicatieoverzicht. Dit betekent dat patiënt zelf gegevens moet aanleveren. 
 De apotheker kan er natuurlijk wel actief naar vragen. 
l Vraag de patiënt of de gegevens in het medicatieoverzicht overdragen mogen worden 
	 aan	andere	zorgverleners	en	leg	dit	vast	in	het	AIS.	Leg	uit	wat	de	risico’s	zijn	als	geen	
 toestemming wordt gegeven voor overdracht van gegevens.1,2 Vertel de patiënt dat  
 een persoonlijk actueel medicatieoverzicht beschikbaar is. 
l Leg	uit	waarom	bij	het	afhalen	van	een	recept	altijd	recente	medicijnwijzigingen	(moeten)		
 worden doorgenomen en geregistreerd.
l Houd bij een intakegesprek met nieuwe patiënten rekening met de verschillende 
	 leeftijdsgrenzen	(verschillende	rechten	en	plichten)	zoals	beschreven	in	de	WGBO.	

1 KNMP protocol bij overdracht van medicatiegegevens
2 Samenvatting bij privacy bij overdracht van medicatiegegevens
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Zorg voor (vaste) patiënten het medicatiedossier zo goed mogelijk actueel bij, zodat op 
elk gewenst moment een actueel medicatieoverzicht verstrekt kan worden. Het is daarom 
belangrijk om bij elk (nieuw) contact met een patiënt het medicijngebruik door te nemen 
en het medicatieoverzicht te actualiseren. De patiënt kan sinds het laatste contact met de 
apotheek naar de huisarts, tandarts, polikliniek of een andere zorgverlener zijn geweest. 
Vraag hier actief naar. Het is mogelijk dat er wijzigingen zijn doorgevoerd door andere zorg-
verleners. Dit onderdeel bevat een voorbeeld stappenplan om het medicatieoverzicht bij te 
werken en actueel te houden.

Activiteiten

Stap 1: Controleer patiëntgegevens, de intake van nieuwe patiënten
l Controleer of alle patiëntgegevens volledig in het Apotheek Informatie Systeem (AIS)  
 staan. Denk hierbij aan controle van: registratie van toestemming voor uitwisselen van  
 gegevens, een telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Volg bij het ontbreken ervan  
	 de	relevante	stappen	uit	de	intakeprocedure	(De	intake	van	nieuwe	patiёnten).
 Optioneel:
l Vraag of de patiënt binnenkort wordt opgenomen in het ziekenhuis of een afspraak 
 op de polikliniek heeft.
l Bespreek met de patiënt de toestemming voor het overdragen van medicatiegegevens 
 en leg dit vast in het AIS.
 
Stap 2: Controleer geneesmiddelengebruik
l Vraag de patiënt of er sinds het vorige bezoek iets gewijzigd is in zijn medicatie(gebruik).
l Bespreek zo nodig wijzigingen met de patiënt en (huis)arts.
 Optioneel: 
l Print het medicatieoverzicht uit via het AIS
l Neem samen met de patiënt het medicatieoverzicht door aan de hand van de 
 afgesproken interne procedures of werkinstructies

Stap 3: Registreer wijzigingen 
l Verwerk eventuele wijzigingen (+ eventuele redenen) in het AIS-dossier van de patiënt. 
l Vraag naar de reden van wijziging (bijwerking/allergie) en registreer deze in het 
 AIS (medicatiebewaking). Hiermee wordt voorkomen dat deze medicatie wordt
 voorgeschreven en abusievelijk wordt afgeleverd. 
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Stap 4: Geef het actueel medicatieoverzicht mee aan de patiënt
l Leg	uit	waarom	het	medicatieoverzicht	belangrijk	is.
l Leg	uit	dat	het	medicatieoverzicht	aan	elke	arts	getoond	kan	worden	zodat	elke	arts	
 kan controleren of nieuwe medicatie die hij voorschrijft samen gaat met de medicatie 
 die de patiënt al krijgt.
 Optioneel:
l Bespreek met de patiënt de toestemming voor het overdragen van medicatiegegevens
 en leg dit vast in het AIS. Als dit nog niet eerder is uitgevoerd.

Stap 5: Registreer de zorghandeling(en)
l Leg	de	zorghandelingen	vast	in	het	patiëntendossier.

Aandachtspunten:
l Wanneer wordt het medicatieoverzicht gegeven? En aan wie?
l Geef	een	medicatieoverzicht	mee	aan	patiënten	die	aangeven	dat	ze	een	arts,	
 polikliniek of andere zorgverlener gaan bezoeken.
l Aan patiënten die een geplande ziekenhuisopname hebben.
l Aan	specifiek	geselecteerde	risicogroepen	(zie	schema:	Zorgsituaties	en	
 medicatieoverdracht). Adviseer deze patiënten om altijd het meest actuele medicatie-
 overzicht bij zich te hebben met het oog op onverwachte (spoed)opnames.
l Aan patiënten die om een actueel medicatieoverzicht vragen.
l Bij een spoedopname of noodgeval: aan de zorgverlener die op dat moment de 
 patiënt in zorg heeft. 
l Aan de vertegenwoordiger van de patiënt als de patiënt niet in staat is zelf de 
 apotheek te bezoeken. 
l Leg	uw	patiënt	uit	dat	hij/zij	zelf	primair	verantwoordelijk	is	voor	het	actueel	
 houden van het medicatieoverzicht. Dit betekent dat de patiënt(en) actief moeten 
 aangeven als ze elders medicatie gebruiken en/of gebruikt hebben, zoals 
 bijvoorbeeld zelfzorgmiddelen. 
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Medicatie-
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Een actueel medicatieoverzicht is nodig als een patiënt naar het ziekenhuis gaat of met 
spoed wordt opgenomen. Bij een geplande opname ontvangt de patiënt voor zijn opname 
een	brief	waarin	het	ziekenhuis	daar	specifiek	om	vraagt.	Dit	onderdeel	geeft	aan	wat	de	
handelwijze kan zijn binnen de apotheek. En wat de bijbehorende werkwijze kan zijn voor 
het actualiseren van het medicatieoverzicht. Hierdoor is het mogelijk om een actueel medi-
catieoverzicht aan de patiënt mee te geven.

Activiteiten

Stap 1: Bepaal wat voor opname het is
Maak voor de werkwijze een keuze om wat voor soort ziekenhuisbezoek het gaat. 
l De patiënt heeft een geplande opname in het ziekenhuis 
 (of een bezoek aan de polikliniek).
l De patiënt is met spoed reeds opgenomen in het ziekenhuis.

Stap 2A: Controleer de toestemming van de patiënt om medicatiegegevens te mo-
gen delen met andere zorgverleners bij geplande opname

Er kunnen zich 3 verschillende situaties voordoen: 
l Er is toestemming van de patiënt om medicatiegegevens te mogen delen met andere  
 zorgverleners. Toestemming is eerder verkregen (in intakegesprek – onderdeel 1) en 
 is vastgelegd in het Apotheek Informatie Systeem (AIS). 
l Het is niet bekend of de patiënt toestemming heeft gegeven om medicatiegegevens te  
 mogen delen met andere zorgverleners. Vraag alsnog toestemming aan de patiënt. 
 Heeft de patiënt bezwaar tegen het overdragen van de medicatiegegevens? Wijs dan 
 de patiënt  erop dat hij zelf verplichtingen heeft. Hij moet er zelf voor zorgen dat iedere  
 zorgverlener die aan hem zorg verleent op de hoogte is of wordt gebracht van zijn 
 actuele medicatieoverzicht.
l Er is geen toestemming van de patiënt. Patiënt heeft eerder bezwaar gemaakt tegen  
 het verstrekken van medicatiegegevens. Wijs de patiënt hierop. Mogelijk is de patiënt  
 van inzicht veranderd en is toestemming voor het delen van medicatiegegevens 
 bespreekbaar. Heeft de patiënt nog steeds bezwaar tegen het overdragen van de 
 medica tiegegevens? Wijs dan de patiënt erop dat hij zelf verplichtingen heeft. 
 Hij moet er zelf voor zorgen dat iedere zorgverlener die aan hem zorg verleent op 
 de hoogte is of wordt gebracht van zijn actuele medicatieoverzicht.
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Gepland bezoek aan ziekenhuis of polikliniek
 Stap 2A
 Stap 3A
 Stap 4
 Stap 5

Spoedopname in ziekenhuis
 Stap 2B
 Stap 3B
 Stap 4
 Stap 5
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Stap 2B: Controleer de toestemming van de patiënt bij spoedopname

Er kunnen zich 3 verschillende situaties voordoen: 
l Er is toestemming van de patiënt om medicatiegegevens te mogen delen met 
 andere zorgverleners. Toestemming is eerder verkregen (in intakegesprek) en is 
 vastgelegd in het AIS. 
l Het is niet bekend of de patiënt toestemming heeft gegeven om medicatiegegevens te  
 mogen delen met andere zorgverleners. Bij spoed- en noodgevallen mag de toestemming 
  van de patiënt worden verondersteld. Ook als de patiënt op dat moment zelf geen 
 toestemming kan geven, of dat er niemand anders is die namens de patiënt 
 toestemming kan geven. Als er gegeven noodzakelijk zijn voor het verlenen van 
 acute zorg (om ernstig nadeel van de patiënt te voorkomen) dan wordt de patiënt of  
 diens vertegenwoordiger achteraf geïnformeerd over het verstrekken/verkrijgen van  
 medicatiegegevens. Er mag niet te snel en lichtvaardig worden uitgegaan van een 
 noodsituatie.
l In een eerder stadium heeft de patiënt expliciet aangegeven óók bij spoedopname geen  
 toestemming te verlenen. De apotheek kan alleen het bericht doorgeven dat er geen 
  gegevens beschikbaar zijn voor het ziekenhuis. De apotheker dient zich er van bewust  
 te zijn dat de huidige situatie verschillend kan zijn van het moment van het niet geven  
 van toestemming. Hierbij kan gedacht worden dat in de tussentijd de patiënt bijvoorbeeld 
  antistolling is gaan gebruiken. Heroverweeg het besluit van de patiënt en mogelijk is de  
 conclusie dat de toestemming van de patiënt niet bekend is. De apotheker dient in dit  
 geval de afweging te maken of hij het beroepsgeheim kan schenden. Deze afweging  
 moet altijd verklaard worden. 

Stap 3A: Bespreek het medicatieoverzicht met de patiënt 
l Actualiseer het geneesmiddelengebruik en eventuele wijzigingen ten opzichte van het  
 overzicht in het AIS en bespreekt dit met de patiënt. 

Stap 3B: Geef aan hoe actueel het medicatieoverzicht is 
Bij een spoedopname is het niet mogelijk om het medicatieoverzicht met de patiënt te 
bespreken. Voorzie het medicatieoverzicht van en datum en de laatste actualisering van 
het medicatieoverzicht. Maak, in samenwerking met de huisarts afspraken over het 
actualiseren	van	het	medicatieoverzicht.	Zie	voor	meer	informatie	hierover	de	LESA	Actueel	
medicatieoverzicht in de eerste lijn.3  

Stap 4: Print het medicatieoverzicht uit het AIS
l Overhandig het actuele medicatieoverzicht aan de patiënt of draag het medicatieoverzicht  
 over aan het ziekenhuis indien er toestemming is van de patiënt. 
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Stap 5: Registreer de zorghandeling
l	 Leg	deze	acties	vast	in	het	patiëntendossier

 Toestemming voor het verstrekken van gegevens van de patiënt
	 l Informeer de patiënt persoonlijk over het verwerken van gegevens in zijn/haar 
  medicatiedossier. Indien noodzakelijk is er de mogelijkheid om 
  (medicatie)gegevens door te geven aan andere zorgverleners.1,2 
	 l Toestemming of bezwaar voor het wel/niet verstrekken van medicatiegegevens 
  wordt in het patiëntendossier vastgelegd. 

Aandachtspunten:
l De apotheek heeft een privacyreglement of protocol waarin is opgenomen aan wie 
 en hoe gegevens worden uitgewisseld. 
l	 Gebruik	het	juridisch	kader	indien	uw	situatie	afwijkt	van	het	bovenstaande	stappenplan.4

l Informeer de medewerkers over het belang van het verkrijgen van toestemming. 
 Zorg voor een duidelijk protocol voor het vragen van toestemming.
l Zorg bij elektronische gegevensuitwisseling dat de toegang tot de gegevens op 
 persoonlijke titel wordt gelogd.5

l Controleer de log-gegevens op eventueel misbruik en controleer op regelmatige basis. 
l Afspraken met ziekenhuizen: 
 Spreek met het ziekenhuis in uw regio af hoe het medicatieoverzicht bij u wordt aange 
 vraagd. De werkwijze, vorm en inhoud van deze afspraak en hoe het medicatieoverzicht  
 wordt aangevraagd, wordt in regionaal overleg bepaald. Overigens geldt hetzelfde als de  
 patiënt naar een andere zorginstelling gaat, zoals bijvoorbeeld het verpleeghuis.
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1 KNMP protocol bij overdracht van medicatiegegevens
2 Samenvatting bij privacy bij overdracht van medicatiegegevens 
3 LESA: Actueel Medicatieoverzicht in de eerste lijn.
4 Juridisch kader publiek en zorgverleners–def-oktober 2010
5 Voor veilig inloggen zie http://nen7510.knmp.nl





Medicatie-
overdracht 
na ontslag 
uit het 
ziekenhuis

Een actueel medicatieoverzicht is nodig als een patiënt naar het ziekenhuis gaat of met 
spoed wordt opgenomen. Bij een geplande opname ontvangt de patiënt voor zijn opname 
een	brief	waarin	het	ziekenhuis	daar	specifiek	om	vraagt.	Dit	onderdeel	geeft	aan	wat	de	
handelwijze kan zijn binnen de apotheek. En wat de bijbehorende werkwijze kan zijn voor 
het actualiseren van het medicatieoverzicht. Hierdoor is het mogelijk om een actueel 
medicatieoverzicht aan de patiënt mee te geven.

Activiteiten

Stap 1: Bepaal wat voor patiënt het is

Stap 2: Beoordeel het medicatieoverzicht
l Verwerk het medicatieoverzicht na beoordeling in het AIS.
l  Bespreek de bevindingen/afwijkingen met de vorige zorgverlener en bespreek de oplossing met  
 de patiënt. Vraag eventueel de patiënt waar de toelichting gebeurt; in de apotheek, telefonisch  
 of bij de patiënt thuis.

Stap 3: Beoordeel en verwerk het ontslagrecept
l  Beoordeel de ontslagmedicatie op duidelijkheid, juistheid en volledigheid.
l  Beoordeel de ontslagmedicatie op stoppen, starten, wijzigen, substitutie of herstarten van medicatie.
l  Beoordeel de ontslagmedicatie op afwijkend gebruik: overgebruik, ondergebruik, 
 dubbelmedicatie of afwijkende doseringen.
l  Beoordeel de ontslagmedicatie op allergie, intolerantie en comorbiditeit.
l  Beoordeel de ontslagmedicatie op interacties en wenselijkheid van comedicatie.
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Patiënt heeft na ontslag nog geen
geneesmiddelen opgehaald 

Kenmerken:
Ontslag uit het ziekenhuis, patiënt heeft 
ontslagrecept en medicatieoverzicht, 
patiënt is nog niet naar een apotheek 
geweest om geneesmiddelen op te halen, 
mogelijk heeft de patiënt voor een paar 
dagen geneesmiddelen direct van het 
ziekenhuis gekregen.

 Stap 2
 Stap 3
 Stap 4
 Stap 5 

Patiënt heeft na ontslag de 
geneesmiddelen in een andere 
apotheek opgehaald

Kenmerken:
Ontslag uit het ziekenhuis, patiënt heeft 
een medicatieoverzicht, patiënt is bij een 
andere apotheek geweest en heeft al een 
voorraad geneesmiddelen gekregen om 
thuis te gebruiken. 

 Stap 2
 n.v.t.
 Stap 4
 Stap 5



(vervolg stap 3)
l  Beoordeel de ontslagmedicatie op onverenigbaarheid met vrij verkrijgbare medicijnen
  of bijvoorbeeld sint-janskruid.
l  Beoordeel of de patiënt in staat is om medicatie trouw in te nemen. In relevante gevallen 
 bespreek de levering van medicatie in medicijnrol en eventuele ondersteuning van het innemen  
 door een verpleegkundige van de thuiszorg (bijvoorbeeld bij injecties of antistollingstherapie).
l  Op verzoek en als nodig, maak een innameschema of toedienlijst voor de patiënt en   
 eventuele volgende zorgverleners.
l  Stel vast welke geneesmiddelen en hoeveelheden de patiënt nodig heeft. Check de nog   
 (eventuele) aanwezige voorraad bij de patiënt thuis en maak een afspraak over het inleveren  
 van medicijnen die niet meer gebruikt hoeven te worden of over het 
 synchroniseren en leveren van de aanvullende voorraad.
l  Bespreek de uitkomst zorgvuldig met de patiënt.
l  Verwerk het ontslagrecept en maak het ontslagrecept klaar.

Stap 4 registeer in het patiëntendossier
l  Registreer alle gegevens en wijzigingen in het patiëntdossier en maak indien nodig 
 een actueel medicatieoverzicht aan voor de patiënt. 
l  Vraag toestemming (als dit nog niet geregeld is) voor het overdragen van dit overzicht   
 aan andere zorgverleners. Zie onderdeel 1 Intake nieuwe patiënten.
l  Controleer of alle gegevens goed op het overzicht staan.

Stap 5: registreer de zorghandeling
l 	Leg	deze	acties	vast	in	het	patiëntendossier.

Aandachtspunten: 
l 	Op	basis	van	de	LESA	Medicatieveiligheid	na	ontslag	ziekenhuis	en	de	LESA	Actueel		 	
 medicatieoverzicht in de eerstelijn kan een apotheker afspraken maken met huisartsen,   
 trombosedienst en thuiszorg over wie welke informatie bekijkt, controleert en doorgeeft.
l  Maak een protocol en bespreek met apotheekmedewerkers hoe medicatiewijzigingen   
 (start/dosis/switch/stop) en allergieën/contra-indicaties/bijwerkingen gedocumenteerd   
 moeten worden. Doel hiervan is dat medicatiewijzigingen goed overgedragen kunnen   
 worden aan een volgende zorgverlener. Zorg ervoor dat er medicatiebewaking plaats   
 vindt op bewust gemaakte wijzigingen. Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld een 
 gestaakt geneesmiddel per abuis wordt herstart of een dosiswijziging teniet gedaan wordt  
  door een andere arts.
l 	Attendeer	via	posters,	voorlichtingsfilm	en	andere	middelen	in	de	apotheek	de	patiënten		
  erop dat u na ontslag uit het ziekenhuis de thuis te gebruiken medicatie met hen door   
 wilt nemen. Dat kan in de apotheek of bij de patiënt thuis.
l  Attendeer de patiënt erop dat u de aangeleverde gegevens verwerkt in het 
 apotheeksysteem, zodat het medicatiedossier weer actueel is.
l  Bespreek het protocol voor apotheekmedewerkers voor het uitnodigen van patiënten, 
 het afhandelen van binnengekomen medicatieoverzichten/
 ontslagrecepten en de verwerking ervan in het AIS. 
l	Registreer wijzigingen en geleverde zorg op eenduidige 
 wijze in het AIS. 
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Vragen?
zie www.knmp.nl/medicatieoverdracht
of stuur uw een email naar: 
medicatieoverdracht@knmp.nl 

De toolkit Overdracht van medicatiege-
gevens is tot stand gekomen in samen-
werking met KNMP/SIG medicatieveilig-
heid/werkgroep medicatieoverdracht.

KNMP
Alexanderstraat 11
2514 JL Den Haag
T 070 - 37 37 373
I www.knmp.nl

Aan de totstandkoming van de toolkit 
overdracht van medicatiegegevens is uiterste 
zorg besteed. Eventuele wijzigingen en 
drukfouten voorbehouden. 

KNMP Toolkit 
Overdracht van 
medicatiegegevens

Medicatie-
overdracht
bij ontslag


