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Inleiding
In 2005 concludeerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg na onderzoek dat er te veel fouten optreden bij
de overdracht van medicatiegegevens van de ene zorgaanbieder naar de andere zorgaanbieder. In antwoord
hierop publiceerden 19 veldpartijen (waaronder de KNMP, LHV en de Orde) op 25 april 2008 de landelijke
richtlijn ‘Overdracht van Medicatiegegevens in de Keten’. Sinds 1 januari 2011 toetst de Inspectie voor de
Gezondheidszorg op de naleving van deze richtlijn.
De landelijke richtlijn is abstract geformuleerd en laat (bewust) ruimte open voor nadere invulling door
locale en regionale ketenpartners. De KNMP, NHG, FNT, NMT, Verenso en Actiz werkten de richtlijn uit in de
LESA1 ‘Actueel Medicatieoverzicht in de Eerste Lijn’ die gepubliceerd werd in juli 2010.
Tijdens een rondgang van Zorg en Zekerheid langs zorgaanbieders in haar werkgebied constateerde de
verzekeraar dat er behoefte was aan nadere uitwerking in de vorm van een regionaal protocol. Het regionaal
protocol ‘Medicatieoverdracht voor de kernregio Zorg en Zekerheid’ werd gepubliceerd op 3 maart 2013. Het
regionaal protocol en een convenant werd op 29 mei 2013 ondertekend door Zorg en Zekerheid en
vertegenwoordigers namens diverse zorgaanbieders in het werkgebied.
Huisartsen en apothekers in de Duin & Bollenstreek, Leiden en Rijnland meenden dat de tijd rijp was om de
landelijke en regionale kaders te vertalen in praktische en concrete werkafspraken. Hierop werd een
initiatiefgroep gevormd door de volgende personen:
Joost de Kanter, huisarts Stevenshof
Willem van der Linden, apotheekhoudend huisarts praktijk De Linde
Roelof Kok, apotheker Apotheek Kok
Dimitri Vermeer, poliklinisch apotheker Diaconessenhuis Leiden
Rolf Toornvliet, ziekenhuisapotheker Diaconessenhuis Leiden
Henk-Frans Kwint, apotheker Stevenshof
Bram Mertens, apotheker Stevenshof
Veronique Meijs, poliklinisch apotheker LUMC
Irene Teepe-Twiss, ziekenhuisapotheker LUMC
Anke van der Salm, apotheker, Dagnachtapotheek
Reggy Smith, apotheker, Apotheek Ridderveld
Remco van der Velden, apotheker Dienstapotheek Bollenstreek
Eva de Groot, apotheker, BENU apotheek Ommedijk
Karin Derks, apotheker, Apotheek Roomburgh
Harry de Groot, poliklinisch apotheker, Rijnland Ziekenhuis
Deline Hiel, ziekenhuisapotheker, Rijnland Ziekenhuis
De initiatiefgroep vertaalde de kaders uit de landelijke richtlijn en het regionale protocol in werkafspraken
voor elk overdrachtsmoment. Het resultaat vindt u in deze rapportage.
De initiatiefgroep werd ondersteund door Ernst de Kievit, Hanneke Zandbergen en Henkjan de Jong van
Reos.

1

LESA staat voor ‘Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak’
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Inkadering
Stand van de automatisering
Idealiter vindt uitwisseling van medicatiegegevens geautomatiseerd plaats. Een goed werkend
geautomatiseerd informatiesysteem zorgt ervoor dat:
de zorgverlener/patiënt altijd over de meest recente medicatiegegevens beschikt;
activiteiten m.b.t. de overdracht en verificatie van medicatiegegevens zichtbaar/traceerbaar zijn;
de overdracht van actuele medicatiegegevens in de keten efficiënt en foutloos verloopt;
op elk gewenst moment een actueel medicatieoverzicht kan worden overhandigd aan de patiënt.
Momenteel voorzien OZIS-ringen hier gedeeltelijk in, maar dit is geen regionale/landelijk dekkende
oplossing en biedt nog niet alle gewenste functionaliteit.
De initiatiefgroep verwacht dat uitwisseling van medicatiegegevens via het Landelijke Schakel Punt (LSP) het
op termijn mogelijk maakt om Actuele Medicatie Overzichten (AMO's) te genereren en tussen ketenpartners
uit te wisselen 'met een druk op de knop'. Bij het schrijven van dit document bestaan echter nog
onduidelijkheden over de mogelijkheden die uitwisseling van medicatiegegevens via het LSP biedt en het
tempo waarmee functionaliteiten ter beschikking komen aan de gebruikers.
Op 24 maart 2014 organiseerde Sleutelnet een informatiebijeenkomst waarbij de laatste ontwikkelingen
over de ontwikkeling van het LSP en de afbouw van de OZIS-ringen gedeeld werden met openbare
apothekers uit de regio ZHN door Jasper van Sambeek (Sleutelnet) en Erwin van Malland (VZVZ).
Uit het verslag van die bijeenkomst:
Werking en gebruik van het LSP
[...] Wat betreft medicatiegegevens zijn nu de verstrekte medicatie en de contra-indicaties op te vragen.
Later zullen ook de labwaarden, medicatievoorschriften en mutaties volgen. Naar verwachting komt het
medicatievoorschrift medio 2015 beschikbaar. Dat medicatievoorschriften nu nog niet zijn op te vragen,
heeft voornamelijk te maken met technische beperkingen van het AIS.Bij ziekenhuisapotheken is er, in
tegenstelling tot openbare, poliklinisch en dienstapotheken, geen sprake van verstrekkingen, maar van
medicatieafspraken. Het is technisch nog niet mogelijk om medicatieafspraken te delen via het LSP. Dat
betekent dat er nog geen medische informatie uit ziekenhuisapotheken kan worden geraadpleegd via het
LSP. Naar verwachting is dit ook medio 2015 opgelost.
Worden alle gegevens uit het medicatieoverzicht (AMO) ook via het LSP uitgewisseld?
Op dit moment zijn dus verstrekkingen en ICA zichtbaar, later zullen de labwaarden, medicatievoorschriften
en mutaties volgen.
Wordt de verificatie van gegevens, zoals bij AMO gebeurt, ook uitgewisseld via het LSP?
Het AMO zelf wordt niet als één document uitgewisseld via het LSP, maar wordt elke keer weer opgebouwd
uit de diverse berichten die via het LSP uitgewisseld worden. Dit kan vervolgens weer uitgeprint worden.
LUMC vindt het belangrijk dat ook de eerdere verificatie wordt uitgewisseld en dat het duidelijk is wanneer
en door wie de verificatie is uitgevoerd. VZVZ zal deze wens inbrengen en erop terugkomen.
Als ik alleen de verstrekkingen kan opvragen en geen medicatievoorschriften, hoe weet ik dan welk medicijn
gestopt is en welk medicijn nieuw is?
Bij de medicatieverstrekkingen kan in een aantal gevallen nu wel geregistreerd worden dat er een
einddatum aan een medicatieverstrekking zit, en wordt er een startdatum gegeven aan het nieuwe medicijn.
Let hierbij wel op dat de einddatum het einde van de verstrekking betreft, en niet per definitie het einde van
het medicatievoorschrift. Er wordt gewerkt aan mutatieberichten van voorschriften om dit beter in de
systemen te krijgen: er kan een nieuwe einddatum gecommuniceerd gaan worden via het LSP, waardoor de
status van het medicament inactief wordt.
Krijg ik automatisch bericht als een patiënt bij de dienstapotheek is geweest?
Nee, via het LSP krijg je niet automatisch bericht. Je kunt je wel abonneren op een patiënt, dan krijg je een
signaal dat een patiënt op een andere locatie een verstrekking heeft gekregen. Deze signaalfunctie geldt ook
voor mutaties in bijvoorbeeld contra-indicaties. Je krijgt dan een bericht dat er iets is gewijzigd voor de
betreffende patiënt, zonder dat je die patiënt eerst moet bevragen via het LSP om erachter te komen dat er
iets is gewijzigd. Je kunt er ook voor kiezen om je te abonneren op alle patiënten. Dan krijg je bericht bij
welke patiënten er iets is gewijzigd, en deze patiënten kun je dan vervolgens gaan bevragen via het LSP. Dit
brengt wel verantwoordelijkheden met zich mee: er zal wel wat moeten gebeuren met alle signaalberichten
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die verschijnen. Je kunt alle signalen in één keer verwerken door het LSP te bevragen. Alle mutaties kunnen
dan opgehaald worden en worden verwerkt in het AIS. Er komen rapportages waarin je kunt zien welke
verstrekkingen en ICA’s zijn gemuteerd. Over de lay-out van deze rapportages vindt nog overleg plaats met
de leveranciers.
Worden de opgevraagde gegevens overgenomen in mijn eigen AIS?
Ja, dat kan, maar de manier waarop verschilt nu nog wel per systeem. In MIRA en Aposys wordt de
informatie automatisch overgenomen en vindt automatisch medicatiebewaking plaats over de geïntegreerde
gegevens bij de receptverwerking. Bij Pharmacom moet alle informatie nu nog handmatig overgehaald
worden. Hierdoor heb je weliswaar meer controle over welke informatie wordt overgehaald, maar is het
werken ermee wel lastiger. Er wordt door PharmaPartners gewerkt aan een release waarin de gegevens via
het LSP ook geautomatiseerd verwerkt kunnen worden. Een releasedatum volgt nog.
Hoelang kan ik OZIS eigenlijk nog blijven gebruiken?
OZIS zal niet per 1 juli 2014 volledig worden uitgeschakeld. De rigoureuze aanpak van Twente heeft bij
dienstapotheken voor veel werk gezorgd. Voor de andere apotheken was de grote omslag goed werkbaar. In
andere regio’s heeft deze aanpak wel tot hectiek geleid in verband met continueren van de
medicatieveiligheid in de regio. Ook in de regio Leiden e.o. worden bij dienst- en poliklinische apotheken
jaarlijks zo’n 80.000 patiënten via OZIS bewaakt die nu nog niet opgevangen worden door het LSP. Het
vermoedelijke scenario is dat er na 1 juli geen updates voor OZIS meer zullen plaatsvinden. Voorlopig kan je
het dan nog wel blijven gebruiken, maar op een gegeven moment rijst de vraag of OZIS nog wel actueel is.
Op 26 maart is er een evaluatie geweest rondom de uitfasering van OZIS. De officiële rapportage van deze
evaluatie zal binnenkort volgen.
Moet ik mijn verstrekkingen elke dag ‘uploaden’ naar het LSP?
Nee, als je eenmaal een patiënt hebt aangemeld, zijn de opvraagbare gegevens altijd actueel.
Het volledige verslag is bijgevoegd in bijlage 3.
De initiatiefgroep is van mening dat de ontwikkelingen rondom het LSP weliswaar veelbelovend zijn, maar
op de korte tot middellange termijn nog geen alternatief biedt voor de huidige werkwijze. Tot die tijd
formuleert de initiatiefgroep de volgende, algemeen geldende vuistregels:
•
de patiënt is de 'drager' van het AMO;
•
zodra een apotheker medicatie aflevert zorgt deze ervoor dat de patiënt een nieuw AMO ontvangt.
Onderscheid tussen wenselijkheid op lange en korte termijn
In de hierna volgende hoofdstukken wordt onderscheid gemaakt tussen de wenselijke situatie
(geautomatiseerde uitwisseling van medicatiegegevens) en afspraken die de initiatiefgroep haalbaar acht als
eerste stap in de juiste richting (waarbij een direct beroep gedaan wordt op de patiënt als 'drager' van het
AMO). De wenselijke situatie wordt in de schema's aangegeven middels een stippellijn. De daarbij horende
tekst heeft een afwijkende, rode kleur.
Loon naar werken
Voor de korte tot middellange termijn: het actualiseren en verifiëren van medicatiegegevens met de patiënt
is een tijdrovende taak en blijft dit voorlopig. Daarnaast vergt de inrichting van het LSP (mede door de optin regeling) extra tijd en energie van zorginstellingen. De initiatiefgroep is van mening dat hier een redelijke
vergoeding tegenover moet staan, zolang geautomatiseerde systemen nog niet zijn ingeregeld en
uitontwikkeld en dus geen betrouwbaar en goed werkend alternatief zijn voor de huidige praktijk.
Periodieke herijking
De initiatiefgroep is verder van mening dat de afspraken in het regionale protocol medicatieoverdracht
periodiek afgezet moeten worden tegenover de inspanning die de naleving hiervan in de praktijk vergt.
Indien nodig leidt dit tot herijking van de afspraken in het protocol.
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1.

Overdrachtsmoment 1: Thuis

1.1.

Schematische weergave

huisarts(

openbare(
apotheek(
MedicaAe(
Dossier(

H1.(Opvragen(AMO(via(fax/OZIS/LSP(

H2.(Recept(

Huisarts(
A5.(Retourbericht(

poli1(
apotheek(

A3.(AfgiOebericht(AMO(

Bron(
Apotheker(

A1.(VeriﬁcaAe(AMO(
A2.(AfgiOe(AMO(
A4.(Aﬂevering:(
MedicaAebewaking,(afgiOe,(
informaAe1verstrekking,(
innemen,(toedienlijst,(
termijnbewaking,(
therapietrouw,(medicaAe1
begeleiding(

PaAënt(/(verwanten(

1.2.

Toelichting

Huisarts
•
H1: Opvragen AMO
Huisarts vraagt het AMO op via fax/OZIS/LSP.
•
H2: Recept
Huisarts schrijft een recept uit. Een recept bevat informatie over reden van voorschrijven met eventuele
labgegevens en of dit een start, stop, herhaling of wijziging van de medicatie betreft.
Apotheek
•
A1: Verificatie AMO
Bronapotheek verifieert AMO met de patiënt.
•
A2: Afgeven AMO
Bij starten/stoppen/wijzigen van medicatie en/of op verzoek van de patiënt zorgt bronapotheek voor
afgifte van het geverifieerde AMO aan patiënt.
•
A3: Afgiftebericht AMO
Bronapotheek informeert de huisarts over verificatie en afgifte AMO.
•
A4: Aflevering
Bronapotheek verzorgt medicatiebewaking, aflevering, informatievoorziening, maakt afspraken over
eventuele inname van gestopte medicatie, levert (op verzoek) een toedienlijst/innameschema aan en
levert een bijdrage aan termijnbewaking, therapietrouw en medicatiebegeleiding.
•
A5: Retourbericht
Bronapotheek stemt indien nodig af over voorgeschreven medicatie en informeert de huisarts over
aflevering.
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1.3.
•
•

•

Knelpunten / aandachtspunten

H1: Opvragen van het AMO per fax is tijdrovend. Via OZIS/LSP zijn momenteel alleen aflevergegevens
op te vragen, nog geen AMO.
A1 t/m A5: Als een andere apotheek dan de bronapotheek de medicatie verstrekt aan de patiënt, dan is
de afleverende apotheker verantwoordelijk voor de stappen A1, A2, A4 en A5. De afleverende apotheek
informeert de bronapotheek over geconstateerde wijzigingen en verstrekkingen en werkt op die manier
mee aan het actueel houden van het AMO. De bronapotheek informeert de huisarts over verificatie en
afgifte AMO (stap A3), bij voorkeur via een digitale koppeling.
Als de patiënt bewust gebruik maakt van diensten van verschillende apotheken, dan moet de patiënt
zich ook bewust zijn dat hij zelf drager is van het AMO en zelf verantwoordelijk is voor het informeren
van zijn zorgverleners.
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2.

Overdrachtsmoment 2: poliklinisch consult / dagbehandeling

2.1.

Schematische weergave deel 1 (start)

huisarts(

openbare(
apotheek(

poli2(
apotheek(

ziekenhuis(

MedicaHe(
Dossier(

Z1.(Opvragen(AMO(via(Fax/OZIS/LSP(

Huisarts(

H1.(Verwijsbrief(

Bron(
Apotheker(

A3.(AfgiDebericht(
AMO(

P1.(Opvragen(AMO(

Behan2
delend(
arts(

Z3.(RegistraHe(

Z2.(Afstemming(

A1.(VeriﬁcaHe(AMO(

Z2.(VeriﬁcaHe(AMO(

A2.(AfgiDe(AMO(

PaHënt(/(verwanten(

2.2.

Toelichting bij schema deel 1

Huisarts
•
H1: Verwijzing
Huisarts stuurt verwijsbrief naar behandelend arts en wijst de patiënt op diens eigen
verantwoordelijkheid om andere zorgverleners te informeren.
Patiënt
•
P1: Opvragen AMO
Patiënt vraagt AMO op bij bronapotheek.
Apotheek
•
A1: Verificatie AMO
Bronapotheek verifieert AMO met de patiënt.
•
A2: Afgeven AMO
Bronapotheek zorgt voor afgifte geverifieerd AMO aan patiënt.
•
A3: Afgiftebericht AMO
Bronapotheek informeert de huisarts over verificatie en afgifte AMO.
Ziekenhuis
•
Z1: Informatie opvragen
Behandelend arts neemt kennis van verwijsbrief en AMO via Fax/OZIS/LSP en/of neemt het AMO in
ontvangst van de patiënt.
•
Z2: Verificatie AMO
Behandelend arts verifieert AMO met de patiënt. Behandelend arts raadpleegt indien nodig de
bronapotheek. Verificatie vindt plaats in 2 stappen:
- Stap 1: Voldoet AMO aan alle eisen en is het recent geverifieerd door de bronapotheker? Dan kan de
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•

behandelend arts ervan uitgaan dat het klopt.
- Stap 2: Zo niet, dan vraagt behandelend arts het actuele medicatiegebruik zo goed mogelijk na bij de
patiënt.
Z3: Registratie
Behandelend arts registreert alle medicatie, inclusief de wijzigingen in het ziekenhuissysteem en/of op
het AMO.

2.3.

Schematische weergave deel 2 (vervolg)

huisarts(

openbare(
apotheek(

poli2(
apotheek(

ziekenhuis(

Behan2
delend(
arts(

Huisarts(
A5.(Retourbericht(

A5.(Retourbericht(

Openbare(
Apotheker(

Poli(
Apotheker(

Z4.(Recept(+(AMO(

A4.(Afstemming(

A4.(Aﬂevering:(
2 Veriﬁca6e(AMO(
2 AfgiLe(AMO(
2 Medica6ebewaking,(
aﬂevering,(informa6e2
verstrekking,(inname2
schema/toedienlijst(

Pa6ënt(/(verwanten(

2.4.

Toelichting bij schema deel 2

Ziekenhuis
•
Z4: Recept + AMO
Behandelend arts schrijft een recept uit. Een recept bevat informatie over reden van voorschrijven met
eventuele labgegevens en of dit een start, stop, herhaling of wijziging van de medicatie betreft.
Patiënt heeft de keuze voor aflevering via de poli-apotheek of via de openbare apotheek. De patiënt
overhandigt het recept en het AMO aan de apotheek naar keuze. Vanuit het gezichtspunt van het
ziekenhuis moet het recept gezien worden als medicatiewijziging ten opzichte van de AMO bij de start
van de polikliniek / dagbehandeling.
Apotheek
•
A4: Afstemming + aflevering
Als de poli-apotheek de afleverende apotheek, maar niet de bronapotheek is:
Poli-apotheek neemt contact op met de bronapotheek bij patiënten die medicatie ontvangen in een
Geïndividualiseerde Distributie Vorm (GDV) zoals een Baxterrol (zie ook paragraaf 2.5.1).
Poli-apotheek verstuurt een geverifieerd AMO met reden van starten/stoppen/herhaling/wijziging
van medicatie naar de bronapotheek.
•
A5: Retourbericht
De bronapotheek informeert de huisarts over wijzigingen in het dossier.
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2.5.

Baxterrol en speciale medicamenten

2.5.1. Baxterrol
Als de poli-apotheek niet de bronapotheek is en de patiënt zijn medicatie via een weekdoseersysteem
geleverd krijgt, levert de poli-apotheek uitsluitend die medicatie af waarvan de start niet kan wachten tot de
start van de volgende baxterrol. De hoeveelheid die dan geleverd wordt, is de hoeveelheid tot de volgende
baxterrol. Als niet duidelijk is wanneer de volgende baxterrol start, dan levert de poli-apotheek voor 14
dagen uit. Deze aflevering wordt voorzien van een tijdelijke innameschema/toedienlijst waarop tenminste
het afgeleverde product vermeld is. Geneesmiddelen die kortdurend worden gebruikt (bijvoorbeeld
antibiotica) worden altijd voor de volledige kuurduur verstrekt.
De poli-apotheek informeert de bronapotheek zo snel mogelijk, doch uiterlijk de eerstvolgende werkdag.
De bronapotheek zorgt ervoor dat (1) het middel wordt opgenomen in de volgende baxterrol en (2) de
patiënt zo snel mogelijk een complete toedienlijst krijgt aangereikt.
Als de poli-apotheek constateert dat alle nieuw te starten/gewijzigde medicatie per volgende baxterrol
gestart kan worden, wordt de patiënt doorverwezen naar zijn bronapotheek zonder dat er een levering
plaats vindt.
2.5.2. Speciale medicamenten
De poli-apotheek stelt de openbare apotheken op de hoogte van speciale medicamenten die uitsluitend zij
kunnen leveren (overgehevelde geneesmiddelen, chemotherapieën, dialysemedicatie etc.). De poli-apotheek
zorgt bij uitgifte van deze middelen voor een adequaat start/stopbericht voor de bronapotheek en voorziet
deze van eventuele aandachtspunten voor de medicatiebewaking. De poli-apotheek behandelt alle
medicamenten (speciale en reguliere) die horen bij een speciale therapie als 1 recept en levert die dus
gelijktijdig uit. Geneesmiddelen die kortdurend worden gebruikt (bijvoorbeeld antibiotica) worden altijd voor
de volledige kuurduur verstrekt.
2.6.
•
•

•

•
•
•

Knelpunten / aandachtspunten

Z1: Opvragen van het AMO per fax is tijdrovend. Via OZIS/LSP zijn momenteel alleen aflevergegevens
op te vragen, nog geen AMO.
Z4: Technisch is het EVS van het ziekenhuis nog niet in staat om op een recept aan te geven of iets een
start, stop of wijziging is. Ook labgegevens en indicaties (verwachting: eind 2014) zijn nog niet printbaar
op recepten.
A5: De poli-apotheek is bij gebrek aan contactgegevens en geautomatiseerde koppeling over het
algemeen niet altijd in staat om de huisarts te informeren over de aflevering. Het informeren van de
bronapotheek is doorgaans wel mogelijk. De bronapotheek kan dan de huisarts informeren.
A4: Elkaar binnen 24 uur informeren is in de weekenden niet mogelijk omdat de apotheek dan dicht is.
Uiterlijk de eerstvolgende werkdag is wel mogelijk.
Verificatiedatum en -plaats (in afwachting van geautomatiseerde manier) registreren op AMO.
Het AMO is vaak niet beschikbaar omdat de patiënt deze niet opvraagt bij zijn bronapotheek. Actief
stimuleren en informeren.
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3.

Overdrachtsmoment 3: geplande opname

3.1.

Schematische weergave 1 (na medicatie opnamegesprek)

huisarts(

openbare(
apotheek(

poli1(
apotheek(
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ziekenhuis(
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preop(
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Z5.(Recept(

Ziekenhuis(
Apotheker(
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Z6.(Aﬂevering:(
MedicaCebewaking,(
aﬂevering,(informaCe1
verstrekking,(inname1
schema/toedienlijst(

Z1.(Oproep(

PaCënt(/(verwanten(

3.2.

Toelichting bij schema 1

Voor snijdende specialismen vindt verificatie van het AMO plaats tijdens het medicatie opnamegesprek (zie
overdrachtsmoment 4). In dat geval vindt bij opname mondelinge controle bij de patiënt plaats door de
behandelend arts om te controleren of het AMO van destijds nog steeds actueel is.
Ziekenhuis
•
Z1: Oproep
Het ziekenhuis / de behandelend arts roept de patiënt op voor opname.
•
Z2: Informatie opvragen
Behandelend arts neemt het AMO van de patiënt in ontvangst en/of neemt kennis van het AMO uit het
eigen ziekenhuissysteem (opgesteld tijdens het medicatie opnamegesprek) en het AMO via OZIS/LSP.
•
Z3: Verificatie AMO
Als het AMO via OZIS/LSP van recentere datum is en niet recentelijk is geverifieerd met de patiënt is
verificatie met de patiënt door de behandelend arts noodzakelijk. Behandelend arts vraagt na bij de
patiënt of het AMO nog steeds actueel is. Wanneer de patiënt aangeeft dat het AMO niet meer actueel is,
is verificatie door de behandelend arts noodzakelijk.
•
Z4: Registratie
De behandelend arts registreert alle medicatie, inclusief de wijzigingen in het ziekenhuissysteem en/of
op het AMO.
•
Z5: Recept
Behandelend arts schrijft een recept uit. Een recept bevat informatie over reden van voorschrijven met
eventuele labgegevens en of dit een start, stop, herhaling of wijziging van de medicatie betreft.
•
Z6: Aflevering
De ziekenhuisapotheker zorgt gedurende het verblijf in het ziekenhuis voor de medicatiebewaking,
afgifte, informatieverstrekking en (op verzoek) de toedienlijst/innameschema.
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3.3.

Schematische weergave 2 (zonder medicatie opnamegesprek)
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3.4.

Toelichting bij schema 2

Geplande opnames voor beschouwende specialismen staan vaak op de wachtlijst voor de betreffende
afdelingen. Er heeft dan nog geen medicatie opnamegesprek plaatsgevonden.
Huisarts
•
H1: Verwijzing
Huisarts stuurt verwijsbrief naar behandelend arts en wijst de patiënt op diens eigen
verantwoordelijkheid om andere zorgverleners te informeren.
Patiënt
•
P1: Opvragen AMO
Patiënt vraagt AMO op bij bronapotheek.
Apotheek
•
A1: Verificatie AMO
Bronapotheek verifieert AMO met de patiënt.
•
A2: Afgeven AMO
De bronapotheek zorgt voor afgifte van het geverifieerde AMO aan patiënt.
•
A3: Afgiftebericht AMO
Bronapotheek informeert de huisarts over verificatie en afgifte AMO.
Ziekenhuis
•
Z1: Oproep
Het ziekenhuis / de behandelend arts roept de patiënt op voor opname.
•
Z2: Informatie opvragen
Behandelend arts neemt kennis van verwijsbrief en AMO via Fax/OZIS/LSP en/of neemt het AMO in
ontvangst van de patiënt.
•
Z3: Verificatie AMO
Behandelend arts verifieert AMO met de patiënt. Behandelend arts raadpleegt indien nodig de
bronapotheek. Verificatie vindt plaats in 2 stappen:
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•

•

•

- Stap 1: Voldoet AMO aan alle eisen en is het recent geverifieerd door de bronapotheker? Dan kan de
behandelend arts ervan uitgaan dat het klopt.
- Stap 2: Zo niet, dan vraagt behandelend arts het actuele medicatiegebruik zo goed mogelijk na bij de
patiënt.
Z4: Registratie
Behandelend arts registreert alle medicatie, inclusief de wijzigingen in het ziekenhuissysteem en/of op
het AMO.
Z5: Recept
Behandelend arts schrijft een recept uit. Een recept bevat informatie over reden van voorschrijven met
eventuele labgegevens en of dit een start, stop, herhaling of wijziging van de medicatie betreft.
Z6: Aflevering
De ziekenhuisapotheker zorgt gedurende het verblijf in het ziekenhuis voor de medicatiebewaking,
afgifte, informatieverstrekking en (op verzoek) de toedienlijst/innameschema.

3.5.
•

•

•
•
•
•

Knelpunten / aandachtspunten

Z2: Opvragen van het AMO per fax is tijdrovend. Via OZIS/LSP zijn momenteel alleen aflevergegevens
op te vragen, nog geen AMO. Digitaal uitlezen van het AMO is noodzakelijk bij opnames buiten
kantoortijden en bij spoedopnames.
Z5: Technisch is het EVS van het ziekenhuis nog niet in staat om op een recept aan te geven of iets een
start, stop of wijziging is. Ook labgegevens en indicaties (verwachting: eind 2014) zijn nog niet printbaar
op recepten.
Apotheekhoudende huisartsen hebben geen koppeling met een dienstapotheek via OZIS en zijn buiten
openingstijden niet te bereiken.
Het is wenselijk dat de bronapotheek / huisarts een geautomatiseerd signaal ontvangen op het moment
dat de patiënt wordt opgenomen.
Verificatiedatum en -plaats (in afwachting van geautomatiseerde manier) registreren op AMO.
Het AMO is vaak niet beschikbaar omdat de patiënt deze niet opvraagt bij zijn bronapotheek. Actief
stimuleren en informeren.
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4.

Overdrachtsmoment 4: medicatie opnamegesprek

4.1.

Schematische weergave deel 1 (start)
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4.2.

Toelichting bij schema 1

Het medicatie opnamegesprek vindt in de regel plaats 0 tot 100 dagen voor opname. Doel van het gesprek
is om het actuele medicatiegebruik vast te stellen. Indien nodig, wordt na verificatie van het AMO-medicatie
gestart/gestopt/gewijzigd.
Huisarts
•
H1: Verwijzing
Huisarts stuurt verwijsbrief naar behandelend arts en wijst de patiënt op diens eigen
verantwoordelijkheid om andere zorgverleners te informeren.
Patiënt
•
P1: Opvragen AMO
Patiënt vraagt AMO op bij bronapotheek.
Apotheek
•
A1: Verificatie AMO
Bronapotheek verifieert AMO met de patiënt.
•
A2: Afgeven AMO
Bronapotheek zorgt voor afgifte geverifieerd AMO aan patiënt.
•
A3: Afgifte AMO
Bronapotheek informeert de huisarts over verificatie en afgifte AMO.
Ziekenhuis
•
Z1: Informatie opvragen
Apotheekassistent neemt kennis van relevante delen uit het medisch dossier en het AMO via
Fax/OZIS/LSP en/of neemt het AMO in ontvangst van de patiënt.
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•

•

Z2: Verificatie AMO
Apotheekassistent verifieert AMO met de patiënt. Apotheekassistent raadpleegt indien nodig de
bronapotheek van de patiënt.
Z3: Registratie
Apotheekassistent registreert alle medicatie, inclusief de wijzigingen in het ziekenhuissysteem en/of op
het AMO.

4.3.

Schematische weergave deel 2 (vervolg)
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4.4.

Toelichting bij schema 2

Ziekenhuis
•
Z4: Opnamedatum + recept + AMO
Behandelend arts autoriseert wijzigingen in het AMO en schrijft een recept uit. Een recept bevat
informatie over reden van voorschrijven met eventuele labgegevens en of dit een start, stop, herhaling
of wijziging van de medicatie betreft.
Patiënt heeft de keuze voor aflevering via de poli-apotheek of via de openbare apotheek. De patiënt
overhandigt de informatie over de geplande opnamedatum, het recept en het AMO aan de apotheek
naar keuze. Vanuit het gezichtspunt van het ziekenhuis moet het recept gezien worden als
medicatiewijzigingen ten opzichte van de AMO bij de start van het medicatie opnamegesprek.
Apotheek
•
A4: Afstemming + aflevering
Als de poli-apotheek de afleverende apotheek, maar niet de bronapotheek is:
Poli-apotheek neemt contact op met de bronapotheek bij patiënten die medicatie ontvangen in een
Geïndividualiseerde Distributie Vorm (GDV) zoals een Baxterrol. (zie ook paragraaf 4.5.1)
Poli-apotheek verstuurt een geverifieerd AMO met reden van starten/stoppen/herhaling/wijziging
van medicatie naar de bronapotheek.
Poli-apotheek geeft de geplande opnamedatum door aan de bronapotheek.
De afleverende apotheek vestigt de aandacht op verstrekte leefregels die van toepassing zijn op de
opname (bijvoorbeeld: bepaalde medicatie tijdelijk niet innemen).
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•

A5: Retourbericht
De poli-apotheek of openbare apotheek informeert de huisarts over wijzigingen in het dossier en de
geplande opnamedatum.

4.5.

Baxterrol en speciale medicamenten

4.5.1. Baxterrol
Als de poli-apotheek niet de bronapotheek is en de patiënt zijn medicatie via een weekdoseersysteem
gelevert krijgt, levert de poli-apotheek uitsluitend die medicatie af waarvan de start niet kan wachten tot de
start van de volgende baxterrol. De hoeveelheid die dan geleverd wordt, is de hoeveelheid tot de volgende
baxterrol. Als niet duidelijk is wanneer de volgende baxterrol start, dan levert de poli-apotheek voor 14
dagen uit. Deze aflevering wordt voorzien van een tijdelijke innameschema/toedienlijst waarop tenminste
het afgeleverde product vermeld is. Geneesmiddelen die kortdurend worden gebruikt (bijvoorbeeld
antibiotica) worden altijd voor de volledige kuurduur verstrekt.
De poli-apotheek informeert de bronapotheek zo snel mogelijk, doch uiterlijk de eerstvolgende werkdag.
De bronapotheek zorgt ervoor dat (1) het middel wordt opgenomen in de volgende baxterrol en (2) de
patiënt zo snel mogelijk een complete toedienlijst krijgt aangereikt.
Als de poli-apotheek constateert dat alle nieuw te starten/gewijzigde medicatie per volgende baxterrol
gestart kan worden, wordt de patiënt doorverwezen naar zijn bronapotheek zonder dat er een levering
plaats vindt.
4.5.2. Speciale medicamenten
De poli-apotheek stelt de openbare apotheken op de hoogte van speciale medicamenten die uitsluitend zij
kunnen leveren (overgehevelde geneesmiddelen, chemotherapieën, dialysemedicatie etc.). De poli-apotheek
zorg bij uitgifte van deze middelen voor een adequaat start/stopbericht voor de bronapotheek en voorziet
deze van eventuele aandachtspunten voor de medicatiebewaking. De poli-apotheek behandelt alle
medicamenten (speciale en reguliere) die horen bij een speciale therapie als 1 recept en levert die dus
gelijktijdig uit. Geneesmiddelen die kortdurend worden gebruikt (bijvoorbeeld antibiotica) worden altijd voor
de volledige kuurduur verstrekt.
4.6.
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Knelpunten / aandachtspunten

Z1: Opvragen van het AMO per fax is tijdrovend. Via OZIS/LSP zijn momenteel alleen aflevergegevens
op te vragen, nog geen AMO.
Z4: Technisch is het EVS van het ziekenhuis nog niet in staat om op een recept aan te geven of iets een
start, stop of wijziging is. Ook labgegevens en indicaties (verwachting: eind 2014) zijn nog niet printbaar
op recepten.
A5: De poli-apotheek is bij gebrek aan contactgegevens en geautomatiseerde koppeling over het
algemeen niet in staat om de huisarts te informeren over de aflevering. Het informeren van de
bronapotheek is doorgaans wel mogelijk. De bronapotheek kan dan de huisarts informeren.
A5: Retourberichten worden niet automatisch gegenereerd. De regio start met een pilot waarbij
stoprecepten worden doorgegeven aan de huisarts. Hierbij wordt geëvalueerd hoeveel werk dit met zich
meebrengt en wanneer dit wel/niet zinvol blijkt.
Het is wenselijk dat de bronapotheek een geautomatiseerd signaal ontvangt wanneer de huisarts de
patiënt verwijst en wanneer medicatie opnamegesprek plaatsgevonden heeft.
Verificatiedatum en -plaats (in afwachting van geautomatiseerde manier) registreren op AMO.
Het AMO is vaak niet beschikbaar omdat de patiënt deze niet opvraagt bij zijn bronapotheek. Actief
stimuleren en informeren.
Nog niet duidelijk wat af te spreken voor patiënten die afkomstig zijn buiten de regio.
De praktijk wijst uit dat tijdens een medicatie opnamegesprek alleen bij hoge uitzondering een recept
wordt uitgeschreven.
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5.

Overdrachtsmoment 5: ontslag uit het ziekenhuis

5.1.

Schematische weergave
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5.2.

Toelichting bij het schema

Ziekenhuis
•
Z3: Ontslagrecept
Na het ontslaggesprek op de verpleegafdeling heeft de patiënt de keuze om zijn ontslagrecept te laten
verzorgen door de poli-apotheek of door de openbare apotheek. De apotheek van keuze neemt de
ontslagmedicatie met de patiënt door.
Vanuit het gezichtspunt van het ziekenhuis zijn opname en ontslag één geheel en moet het
ontslagrecept gezien worden als medicatiewijzigingen ten opzichte van de AMO bij opname. Een recept
bevat informatie over reden van voorschrijven met eventuele labgegevens en of dit een start, stop,
herhaling of wijziging van de medicatie betreft.
Apotheek
•
A1: Ontslaggesprek
Tijdens het ontslaggesprek vindt nogmaals verificatie van het AMO plaats door de apotheker of de
verpleegkundige met de patiënt. Is alle medicatie aanwezig op het ontslagrecept? Is het duidelijk wat er
gestart / gestopt / gewijzigd is en waarom? Verificatiedatum en –plek wordt geregistreerd. AMO wordt
na verificatie overhandigd aan de patiënt.
Als de poli-apotheek niet de door de patiënt gekozen bronapotheek is: gestopte medicatie wordt door
poli-apotheek niet ingenomen.
•
A1: Afstemming
Als de poli-apotheek de afleverende apotheek, maar niet de bronapotheek is:
Poli-apotheek neemt contact op met de bronapotheek bij patiënten die medicatie ontvangen in een
Geïndividualiseerde Distributie Vorm (GDV) zoals een Baxterrol (zie ook paragraaf 5.3.1).
Poli-apotheek verstuurt een geverifieerd AMO met reden van starten/stoppen/herhaling/wijziging
van medicatie naar de bronapotheek.
•
A2: Retourbericht
De poli-apotheek of openbare apotheek informeert de huisarts over wijzigingen in het dossier.
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5.3.

Baxterrol en speciale medicamenten

5.3.1. Baxterrol
Als de poli-apotheek niet de bronapotheek is en de patiënt zijn medicatie via een weekdoseersysteem
gelevert krijgt, levert de poli-apotheek uitsluitend die medicatie af waarvan de start niet kan wachten tot de
start van de volgende baxterrol. De hoeveelheid die dan geleverd wordt, is de hoeveelheid tot de volgende
baxterrol. Als niet duidelijk is wanneer de volgende baxterrol start, dan levert de poli-apotheek voor 14
dagen uit. Deze aflevering wordt voorzien van een tijdelijke innameschema/toedienlijst waarop tenminste
het afgeleverde product vermeld is. Geneesmiddelen die kortdurend worden gebruikt (bijvoorbeeld
antibiotica) worden altijd voor de volledige kuurduur verstrekt.
De poli-apotheek informeert de bronapotheek zo snel mogelijk, doch uiterlijk de eerstvolgende werkdag.
De bronapotheek zorgt ervoor dat (1) het middel wordt opgenomen in de volgende baxterrol en (2) de
patiënt zo snel mogelijk een complete toedienlijst krijgt aangereikt.
Als de poli-apotheek constateert dat alle nieuw te starten/gewijzigde medicatie per volgende baxterrol
gestart kan worden, wordt de patiënt doorverwezen naar zijn bronapotheek zonder dat er een levering
plaats vindt.
5.3.2. Speciale medicamenten
De poli-apotheek stelt de openbare apotheken op de hoogte van speciale medicamenten die uitsluitend zij
kunnen leveren (overgehevelde geneesmiddelen, chemotherapieën, dialysemedicatie etc.). De poli-apotheek
zorg bij uitgifte van deze middelen voor een adequaat start/stopbericht voor de bronapotheek en voorziet
deze van eventuele aandachtspunten voor de medicatiebewaking. De poli-apotheek behandelt alle
medicamenten (speciale en reguliere) die horen bij een speciale therapie als 1 recept en levert die dus
gelijktijdig uit. Geneesmiddelen die kortdurend worden gebruikt (bijvoorbeeld antibiotica) worden altijd voor
de volledige kuurduur verstrekt.
5.4.
•

•

•

•
•

Knelpunten / aandachtspunten

A2: De poli-apotheek is bij gebrek aan contactgegevens en geautomatiseerde koppeling over het
algemeen niet in staat om de huisarts te informeren over de aflevering. Het informeren van de
bronapotheek is doorgaans wel mogelijk. De bronapotheek kan dan de huisarts informeren.
A2: Retourberichten worden niet automatisch gegenereerd. De regio start met een pilot waarbij
stoprecepten worden doorgegeven aan de huisarts. Hierbij wordt geëvalueerd hoeveel werk dit met zich
meebrengt en wanneer dit wel/niet zinvol blijkt.
Z3: Technisch is het EVS van het ziekenhuis nog niet in staat om op een recept aan te geven of iets een
start, stop of wijziging is. Ook labgegevens en indicaties (verwachting: eind 2014) zijn nog niet printbaar
op recepten.
Het is wenselijk dat de bronapotheek en huisarts een geautomatiseerd ontslag- en retourbericht
ontvangt.
Verificatiedatum en -plaats (in afwachting van geautomatiseerde manier) registreren op AMO.
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6.

Overdrachtsmoment 6: spoedopname

6.1.

Schematisch weergave
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6.2.

Toelicht bij het schema

Huisarts
•
H1: Verwijsbrief
Huisarts stuurt verwijsbrief naar SEH arts en wijst de patiënt/verwanten op diens eigen
verantwoordelijkheid om andere zorgverleners te informeren. (Door spoedkarakter is dit niet altijd
mogelijk.)
Ambulancepersoneel
•
A1: Verificatie AMO
Als dat mogelijk is, vraagt ambulancepersoneel naar actueel medicatiegebruik van de patiënt.
•
A2: Informeren SEH personeel
Ambulancepersoneel informeert het SEH personeel over toegediende medicatie en relevante informatie
over actueel medicatiegebruik.
Ziekenhuis
•
Z1: Informatie opvragen
De behandelend arts neemt kennis van medicatiegegevens van het ambulancepersoneel en/of het AMO
via OZIS/LSP. Indien mogelijk neemt de behandelend arts kennis van de meegenomen verwijsbrief en
het meegenomen AMO. Als dit noodzakelijk is voor de te leveren zorg op dat moment, vraagt het SEHpersoneel het AMO per fax op bij de bronapotheker of bij de dienstapotheek (buiten diensttijd). Als dit
niet noodzakelijk wordt geacht, gebeurt dit de eerstvolgende werkdag.
•
Z2: Verificatie AMO
Als dat mogelijk is, vraagt behandelend arts naar actueel medicatiegebruik van de patiënt.
•
Z3: Recept
Indien nodig schrijft de behandelend arts een recept uit. Een recept bevat informatie over reden van
voorschrijven met eventuele labgegevens en indien mogelijk of dit een start, stop, herhaling of wijziging
van de medicatie betreft.
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•

•

•

•

Z4: Aflevering
De ziekenhuisapotheker zorg voor medicatiebewaking, afgifte, informatieverstrekking en (op verzoek)
innameschema/toedienlijst van de medicatie.
Z5: Overdracht
De SEH-zorg zorgt voor overdracht van relevante gegevens aan de apotheekassistent door registratie
van medicatiegegevens in het EZIS/EVS van het ziekenhuis en/of op het AMO.
Z6: Opnamegesprek
Als de patiënt definitief wordt opgenomen, volgt een opnamegesprek door een apotheekassistent. De
apotheekassistent vraagt het AMO op en verifieert deze met de patiënt. Als de patiënt uit het
verpleeghuis afkomstig is, dan vraagt de apotheekassistent de verpleeghuislijst uiterlijk de
eerstvolgende werkdag op.
Z7: Registratie
De apotheekassistent registreert de uitkomsten van de verificatie in het EZIS/EVS van het ziekenhuis
en/of op het AMO. De route gaat vervolgens verder via behandelend arts (zie ook overdrachtsmoment 3:
opname).

6.3.

Discussiepunt / voorstel

6.3.1. Opnamegesprek
Sterke voorkeur voor opnamegesprek door apotheekassistent, niet door arts.

6.4.
•

•

•
•
•

Knelpunten / aandachtspunten

Z1: Opvragen van het AMO per fax is tijdrovend. Streven is dit de eerstvolgende werkdag te doen. Via
OZIS/LSP zijn momenteel alleen aflevergegevens op te vragen, nog geen AMO. Digitaal uitlezen van
AMO is bij spoedopnames het meest noodzakelijk.
Z3: Technisch is het EVS van het ziekenhuis nog niet in staat om op een recept aan te geven of iets een
start, stop of wijziging is. Ook labgegevens en indicaties (verwachting: eind 2014) zijn nog niet printbaar
op recepten.
Apotheekhoudende huisartsen hebben geen koppeling met een dienstapotheek via OZIS en zijn buiten
openingstijden niet te bereiken.
Z6: Opnamegesprek bij een patiënt die naar IC/High Care gaat is niet altijd planbaar.
Verificatie met de patiënt is niet altijd mogelijk bij niet aanspreekbare patiënt en door spoedkarakter.
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Bijlage 1: Kernafspraken regionale protocol
Verantwoordelijkheid	
  patiënt	
  en	
  daarvan	
  afgeleide	
  taken	
  zorgverlener	
  
	
  
1. Elke	
  patiënt	
  die	
  medicatie	
  gebruikt	
  (of	
  diens	
  vertegenwoordiger),	
  is	
  verantwoordelijk	
  voor	
  zijn	
  eigen	
  
medicatieoverzicht.	
  	
  
2. Een	
  patiënt	
  die	
  bezwaar	
  heeft	
  tegen	
  registreren	
  en/of	
  opvragen	
  van	
  zijn	
  medicatiegegevens	
  door	
  een	
  
zorgverlener	
  draagt	
  dit	
  bezwaar	
  duidelijk	
  bij	
  zich/maakt	
  dit	
  zelf	
  actief	
  kenbaar	
  aan	
  zijn	
  zorgverleners.	
  
Zorgverleners	
  informeren	
  de	
  patiënt	
  dat	
  hij	
  zelf	
  verantwoordelijk	
  is	
  voor	
  het	
  informeren	
  van	
  al	
  zijn	
  
zorgverleners.	
  Bij	
  het	
  vragen	
  en	
  registreren	
  van	
  toestemming	
  gelden	
  de	
  landelijke	
  regels	
  die	
  door	
  het	
  CBP	
  
en	
  Vereniging	
  van	
  Zorgaanbieders	
  voor	
  Zorgcommunicatie	
  (VzVz)	
  worden	
  vrijgegeven.	
  	
  
3. Elke	
  apotheek,	
  huisarts	
  en	
  elk	
  ziekenhuis	
  stimuleert	
  en	
  motiveert	
  de	
  patiënt	
  om	
  altijd	
  een	
  
medicatieoverzicht	
  te	
  hebben	
  en	
  bij	
  zich	
  te	
  dragen.	
  	
  
4. Elke	
  apotheek,	
  huisarts	
  en	
  elk	
  ziekenhuis	
  stimuleert	
  de	
  patiënt	
  bij	
  een	
  doorverwijzing	
  naar	
  specialist	
  of	
  
voor	
  opname	
  in	
  het	
  ziekenhuis	
  een	
  actueel	
  medicatieoverzicht	
  op	
  te	
  halen	
  bij	
  de	
  apotheek	
  waar	
  hij	
  
doorgaans	
  komt.	
  
	
  
Verantwoordelijkheid	
  en	
  taken	
  zorgverlener	
  
5. Elke	
  apotheek	
  levert	
  het	
  medicatieoverzicht	
  proactief	
  bij	
  elke	
  1e	
  verstrekking	
  of	
  als	
  er	
  iets	
  is	
  gewijzigd	
  is	
  in	
  
het	
  medicatiegebruik	
  en	
  op	
  verzoek	
  aan	
  de	
  patiënt.	
  Bij	
  enkel	
  een	
  herhaalrecept	
  doet	
  de	
  apotheek	
  dit	
  niet.	
  
6. Elke	
  apotheek	
  levert	
  het	
  medicatieoverzicht	
  op	
  verzoek	
  aan	
  het	
  ziekenhuis	
  of	
  andere	
  zorgaanbieder.	
  	
  
7. Elke	
  apotheek,	
  huisarts	
  en	
  elk	
  ziekenhuis	
  die	
  het	
  medicatieoverzicht	
  in	
  een	
  gesprek	
  heeft	
  geverifieerd	
  met	
  
de	
  patiënt	
  vinkt	
  (al	
  dan	
  niet	
  digitaal)	
  ‘geverifieerd’	
  aan	
  op	
  het	
  medicatieoverzicht	
  met	
  vermelding	
  van	
  de	
  
datum	
  van	
  het	
  gesprek.	
  	
  
8. Elke	
  apotheek,	
  huisarts	
  en	
  elk	
  ziekenhuis	
  constateert	
  voor	
  behandeling	
  of	
  het	
  medicatieoverzicht	
  
recentelijk	
  (<	
  7	
  dagen)	
  reeds	
  geverifieerd	
  is.	
  Indien	
  dit	
  het	
  geval	
  is,	
  dan	
  kan	
  worden	
  uitgegaan	
  van	
  de	
  
juistheid	
  van	
  de	
  informatie	
  en	
  de	
  behandeling	
  gestart	
  worden.	
  	
  
	
  
9. Elke	
  apotheek,	
  huisarts	
  en	
  elk	
  ziekenhuis	
  registreert	
  (al	
  dan	
  niet	
  digitaal)	
  alle	
  vóór	
  de	
  behandeling	
  
verkregen	
  wijzigingen,	
  de	
  zelf	
  geïnitieerde	
  wijzigingen	
  inclusief	
  reden	
  tijdens	
  behandeling	
  en	
  geeft	
  deze	
  
conform	
  protocol	
  door.	
  	
  
10. Specialist	
  bij	
  het	
  poliklinisch	
  consult:	
  deze	
  gebruikt	
  het	
  medicatieoverzicht	
  tijdens	
  behandeling	
  en	
  
registreert	
  de	
  verkregen	
  wijzigingen	
  op	
  het	
  medicatieoverzicht	
  en	
  verzoekt	
  de	
  patiënt	
  dat	
  
medicatieoverzicht	
  over	
  te	
  dragen	
  aan	
  de	
  apotheek	
  van	
  keuze.	
  	
  
11. Het	
  ziekenhuis	
  levert	
  bij	
  ontslag	
  het	
  medicatieoverzicht	
  en	
  ontslagrecept	
  aan	
  de	
  apotheek	
  van	
  keuze	
  van	
  
de	
  patiënt	
  en	
  informeert	
  de	
  verwijzer/huisarts.	
  	
  
12. Indien	
  de	
  patiënt	
  medicijnen	
  haalt	
  bij	
  een	
  andere	
  apotheek	
  dan	
  de	
  apotheek	
  waar	
  hij	
  doorgaans	
  komt,	
  
dan	
  zorgt	
  de	
  leverende	
  apotheek	
  dat	
  de	
  apotheek	
  waar	
  de	
  patiënt	
  doorgaans	
  komt	
  een	
  nieuw	
  actueel	
  
medicatieoverzicht	
  ontvangt.	
  	
  
13. De	
  apotheek	
  waar	
  de	
  patiënt	
  doorgaans	
  komt	
  informeert	
  de	
  huisarts	
  over	
  wijzigingen	
  in	
  het	
  
medicatieoverzicht.	
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Kernafspraak 1 t/m 13, uitgesplitst naar type zorgverlener
Algemeen (2 t/m 5)
•
patiënt informeren over eigen verantwoordelijkheid om andere zorgverleners te informeren
•
patiënt toestemming vragen (opt-in) en dit registreren
•
patiënt stimuleren en motiveren om actueel medicatieoverzicht bij zich te hebben en te dragen
•
patiënt stimuleren om actueel medicatieoverzicht op te halen bij apotheek bij opname in ziekenhuis /
verwijzing naar specialist

Apotheek (5 t/m 9, 12, 13)
•
medicatieoverzicht leveren bij 1e verstrekking en/of wijziging
•
medicatieoverzicht leveren op verzoek andere zorgaanbieder
•
medicatieoverzicht verifiëren en deze handeling daarin registreren
•
check of medicatieoverzicht geverifieerd is
•
wijzigingen vóór, tijdens en na behandeling inclusief reden registreren en doorgeven
•
medicatieoverzicht leveren indien patiënt medicijnen haalt bij andere apotheek dan hij doorgaans komt
•
huisarts informeren over wijzigingen in medicatieoverzicht
Huisarts (7 t/m 9)
•
medicatieoverzicht verifiëren en deze handeling daarin registreren
•
check of medicatieoverzicht geverifieerd is
•
wijzigingen vóór, tijdens en na behandeling inclusief reden registreren en doorgeven
Ziekenhuis / specialist (7 t/m 11)
•
medicatieoverzicht verifiëren en deze handeling daarin registreren
•
check of medicatieoverzicht geverifieerd is
•
wijzigingen vóór, tijdens en na behandeling inclusief reden registreren en doorgeven
•
medicatieoverzicht gebruiken tijdens poliklinisch consult, wijzigingen daarop registreren en patiënt
verzoeken het gewijzigde medicatieoverzicht over te dragen aan de apotheek van keuze

•

medicatieoverzicht en ontslagrecept na ontslag leveren aan apotheek van keuze van de patiënt en
verwijzer / huisarts informeren

Knelpunten / aandachtspunten
•
registratie van wijzigingen vóór, tijdens en na behandeling in het ziekenhuis inclusief reden kan
momenteel niet worden geborgd in geautomatiseerde systemen
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Bijlage 2: Kwaliteitsnormen
Regionale protocol (definitieve versie 4 maart 2013)
•
•

•
•
•

Bij een consult aan de huisarts of op de polikliniek: de patiënt geeft zelf het (actuele) medicatieoverzicht
bij aanvang van het consult aan de arts.
Consult huisarts of polikliniek afgerond: wijzigingen worden direct op papier aan de patiënt meegegeven.
De specialist, apotheek en huisarts benadrukken bij de patiënt om het actueel medicatieoverzicht zo snel
mogelijk door te geven aan de apotheek waar de patiënt doorgaans komt, liefst binnen binnen 24 uur na
het poliklinische contact maar uiterlijk voor een volgende behandeling door een zorgverlener.
Opname in het ziekenhuis: het (actuele) medicatieoverzicht moet beschikbaar zijn voordat de
behandeling begint.
Ontslag uit het ziekenhuis: het actuele medicatieoverzicht en ontslagrecept zijn zo snel als nodig is voor
de te leveren zorg aanwezig bij de apotheek van keuze, uiterlijk binnen 24 uur.
Minimale informatie op het medicatieoverzicht: conform het geldende landelijke format
medicatieoverzicht en ontslagrecept en de mogelijkheden binnen de (Z)AIS-en en HIS-en.

Geneesmiddelenwet (herziening 2 juli 2013)
Ingevolge artikel 6.11 van de Regeling Geneesmiddelenwet wordt bij het voorschrijven van de volgende
werkzame stoffen per 1 augustus 2013 de reden van voorschrijven op het recept vermeld:
1. Azathioprine
9. Fluconazol
17. Ribafutine
2. Carbamazepine
10. Flucytosine
18. Rifampicine
3. Chloroquine
11. Ketoconazol
19. Sulfasalazine
4. Ciclosporine
12. Lithiumcarbonaat
20. Tacrolimus
5. Colchicine
13. Methotrexaat
21. Trimethoprim
6. Danazol
14. Metronidazol
22. Valaciclovir
7. Dapson
15. Minocycline
23. Valproïnezuur
8. Fenytoïne
16. Paromomycine
De criteria aan de hand waarvan kan worden bepaald voor welke geneesmiddelen de reden van
voorschrijven op het recept vermeld moet worden, zijn geneesmiddelen die meerdere indicaties kennen
met:
1. een smalle therapeutische breedte;
2. vermelding van ernstige bijwerkingen (toxiciteit) in het Informatorium Medicamentorum
(uitgave KNMP 2013, Kennisbank KNMP);
3. kans op overdosering;
4. relevante verschillen voor de medicatiebewaking op interacties en contra-indicaties;
5. verschil in cyclische behandelduur;
6. verschil in kuurduur/behandelduur;
7. verschil in startdosering;
8. verschil in relevante (gebruiks)informatie aan de patiënt.
Uitwisseling laboratoriumgegevens
Gebleken is dat het uitwisselen van het enkele feit dat een labwaarde is aangevraagd, op problemen in de
uitvoeringspraktijk stuit. In plaats van deze uitwisseling is in overleg met de betrokken partijen
overeengekomen dat beroepsbeoefenaren actief een afwijkende nierfunctie (MDRD/e-GFR) aan de betrokken
apotheker doorgeven. Van een afwijkende nierwaarde is sprake bij een MDRD-waarde lager dan 50. Om
redenen van ICT-ondersteuning en nauwkeurige implementatie zullen de overige laboratoriumwaarden
vooralsnog door de voorschrijver niet actief worden doorgegeven.
Dit laat onverlet dat de apotheker reeds op grond van artikel 66a, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet,
bevoegd is alle laboratoriumgegevens (zoals bijvoorbeeld nierfunctie, natrium, kalium, PT-INR,
farmacogenetische parameters en spiegels van geneesmiddelen met een kleine therapeutische breedte) die
noodzakelijk zijn bij de ter handstelling van een geneesmiddel op te vragen, te raadplegen en bewaren, mits
de patiënt daarvoor toestemming geeft.
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Bijlage 3: Verslag LSP bijeenkomst 24 maart 2014

Verslag
Aan

Apothekers uit de regio Zuid-Holland Noord

Betreft

Verslag LSP bijeenkomst 24 maart 2014

Locatie

Zorg en Zekerheid

Aanwezig

Deline Hiel (Ziekenhuisapotheek Rijnland), Karin Derks (Apotheek Roomburgh), Agnes
Breteler (Zuider Apotheek Leiden), Jacqueline van Paassen (Dienstapotheek De
Nachtwacht), Reggy Smith (Apotheek Ridderveld), Marlou Florack (Poliklinisch
Apotheek LUMC), Irene Twiss (Ziekenhuisapotheek LUMC), Wietske Overmars (KringApotheek Waterryck), Henk-Frans Kwint (Apotheek Stevenshof), Dimitri Vermeer
(Poliklinisch Apotheek Diaconessenhuis Leiden), Paul Haanraadts (Apotheek
Warmond), Wouter Dessing (Apotheek aan Zee), Iris Heibloem (Apotheek Leiden
Zuid-West), Roelof Kok (Apotheek Kok), Erwin van Malland (VZVZ), André Blom
(Sleutelnet), Jasper van Sambeek (Sleutelnet), Rob Saathof (Sleutelnet), Lisanne
Korpelshoek (Sleutelnet)

Sleutelnet heeft deze bijeenkomst georganiseerd omdat er bij apothekers nog veel vragen blijken te
zijn rondom het LSP en opt-ins verkrijgen en er behoefte is om elkaar te versterken in dit traject.
De aanleiding is dat de zorgaanbieders in Zuid-Holland Noord als ambitie hebben uitgesproken tijdig
over een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) te beschikken en hiervoor onderling samen te werken.
Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is randvoorwaardelijk om dit te realiseren. Het projectplan EMD is
inmiddels geaccordeerd door alle partijen. Sleutelnet zal zich bij de implementatie van het LSP vooral
richten op ondersteuning van de 1e lijn.
Dit verslag bevat een samenvatting van de besproken onderwerpen en gedeelde ervaringen.
Het LSP: waar staan we nu?
Landelijk gezien waren er op 17 maart 2014 ruim 1,8 miljoen dossiers aangemeld op het LSP via
apotheken. In oktober waren dat er 500.000, dus het aantal is flink gestegen.
Regionaal gezien heeft Sleutelnet de volgende doelstellingen:
- op 1 mei is 70% van de apotheken aangesloten op het LSP.
- op 1 mei hebben apotheken 20% van hun (actieve) patiënten aangemeld op het LSP.
- op 31 december hebben apotheken 40% van hun (actieve) patiënten aangemeld op het LSP.
Momenteel hebben actieve apotheken in de regio bijna 20% van hun patiënten aangemeld. Als alle
apotheken uit de regio worden meegeteld, komt het percentage aangemelde patiënten neer op 13%.
Regio-beheer LSP
Met het LSP kunnen medische gegevens binnen een bepaalde regio uitgewisseld worden tussen
huisartsen, apotheken en ziekenhuizen. In Zuid-Holland Noord vertegenwoordigt Sleutelnet twee
LSP-regio’s,  vastgesteld  door  de  VZVZ:  de  regio  Leiden (inclusief Alphen a/d Rijn en omgeving) en de
regio Duin- en Bollenstreek. Dit houdt in dat een apotheek uit Alphen (regio Leiden) niet zomaar
informatie kan opvragen bij een apotheek uit Noordwijk (regio Duin- en Bollenstreek). Alleen
Universitair Medische Centra kunnen landelijk raadplegen. Omdat uitwisseling tussen bijvoorbeeld
grensapotheken in beide gebieden mogelijk wel gewenst is, is het van belang dat het regiobeheer
goed wordt uitgevoerd.
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De VZVZ voert nu het regiobeheer zelf uit. Dit behelst onder meer het ontvangen van aanvragen door
zorgverleners buiten een regio om toegevoegd te worden aan de regio, omdat deze zorgverlener
patiënten bedient binnen deze regio. De VZVZ en de participanten van Sleutelnet hebben Sleutelnet
gevraagd om dit regiobeheer uit te gaan voeren.
De volgende vragen worden gesteld:
Komen de LSP-regio’s  overeen  met  de  OZIS-regio’s?
De structuur van de LSP-regio’s  komt  overeen  met  de  huisartsendienstenstructuur.  Er  zijn  
minder LSP-regio’s  dan  OZIS-regio’s.
Ik wil graag uitwisselen met een zorgverlener in een andere regio, hoe maak ik dit mogelijk?
Vooralsnog wordt het regiobeheer gedaan door de VZVZ. Bij de VZVZ kun je toestemming
vragen om toegelaten te worden tot een andere regio. Het aanvraagformulier is hier te
downloaden.
Hoelang duurt het voordat ik als zorgverlener wordt toegelaten tot een andere regio?
Apotheek de Nachtwacht heeft ervaren dat het toevoegen aan een nieuwe regio heel snel
gaat: een e-mailtje naar de VZVZ zorgde ervoor dat deze apotheek binnen een paar dagen
was toegelaten tot een zorgverlener in een andere regio. Achteraf kan de VZVZ toetsen of er
daadwerkelijk dossiers van patiënten uit die andere regio worden geraadpleegd.
Naar verwachting zal Sleutelnet op den duur de taak van regiobeheer op zich nemen.
Sleutelnet zal dan een aantal voorwaarden formuleren. Aan de hand van deze voorwaarden
zal getoetst worden of een zorgverlener kan worden toegelaten tot een andere regio.
Willen de aangesloten zorgverleners uit de regio Duin en Bollen niet allemaal toegelaten
worden tot de regio Leiden, omdat de ziekenhuizen zich daar bevinden? Kunnen we de
schotten tussen de regio Duin- en Bollenstreek en de regio Leiden niet beter opheffen?
Afspreken om deze twee LSP-regio’s  samen  te  voegen  tot  één  regio  zou  een  mogelijkheid  
kunnen zijn. Erwin van Malland (VZVZ) geeft echter aan dat deze vraag wat gevoeliger ligt bij
de huisartsen. Het opheffen van schotten zou betekenen dat iedereen zal worden
toegevoegd aan de andere regio. Niet iedereen wil dit. Daarom is het misschien toch beter
om iedereen die graag toegevoegd wil worden, ook apart toe te voegen. Het is vooral
wenselijk dat apotheken uit de regio Duin en Bollen inzage krijgen in de medische dossiers
van de poliklinische apotheken van het Diaconessenhuis, het LUMC en het Rijnland
Ziekenhuis.
Het LUMC en het Rijnland Ziekenhuis zijn al toegevoegd aan de regio Duin- en Bollenstreek.
Zorgverleners uit de regio Duin en Bollen en de poliklinisch apothekers van het LUMC en het
Rijnland Ziekenhuis kunnen daardoor nu dossiers bij elkaar raadplegen via het LSP.
Inmiddels loopt ook de aanvraag om het Diaconessenhuis Leiden toe te voegen aan de regio
Duin en Bollen.
Werking en gebruik van het LSP
Het LSP is een goed beveiligd netwerk. Het is geen database, maar een verwijsindex die per
aangemeld dossier de gegevensvelden BSN, zorgaanbieder en gegevenssoort bevat. Huisartsen die
waarnemen kunnen bijvoorbeeld een professionele samenvatting opvragen en een waarneembericht
terugsturen naar de eigen huisarts.
Wat betreft medicatiegegevens zijn nu de verstrekte medicatie en de contra-indicaties op te vragen.
Later zullen ook de labwaarden, medicatievoorschriften en mutaties volgen. Naar verwachting komt
het medicatievoorschrift medio 2015 beschikbaar. Dat medicatievoorschriften nu nog niet zijn op te
vragen, heeft voornamelijk te maken met technische beperkingen van het AIS.
Bij ziekenhuisapotheken is er, in tegenstelling tot openbare, poliklinisch en dienstapotheken, geen
sprake van verstrekkingen, maar van medicatieafspraken. Het is technisch nog niet mogelijk om
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medicatieafspraken te delen via het LSP. Dat betekent dat er nog geen medische informatie uit
ziekenhuisapotheken kan worden geraadpleegd via het LSP. Naar verwachting is dit ook medio 2015
opgelost.
Worden alle gegevens uit het medicatieoverzicht (AMO) ook via het LSP uitgewisseld?
Op dit moment zijn dus verstrekkingen en ICA zichtbaar, later zullen de labwaarden,
medicatievoorschriften en mutaties volgen.
Wordt de verificatie van gegevens, zoals bij AMO gebeurt, ook uitgewisseld via het LSP?
Het AMO zelf wordt niet als één document uitgewisseld via het LSP, maar wordt elke keer
weer opgebouwd uit de diverse berichten die via het LSP uitgewisseld worden. Dit kan
vervolgens weer uitgeprint worden. LUMC vindt het belangrijk dat ook de eerdere verificatie
wordt uitgewisseld en dat het duidelijk is wanneer en door wie de verificatie is uitgevoerd.
VZVZ zal deze wens inbrengen en erop terugkomen.
Als ik alleen de verstrekkingen kan opvragen en geen medicatievoorschriften, hoe weet ik
dan welk medicijn gestopt is en welk medicijn nieuw is?
Bij de medicatieverstrekkingen kan in een aantal gevallen nu wel geregistreerd worden dat
er een einddatum aan een medicatieverstrekking zit, en wordt er een startdatum gegeven
aan het nieuwe medicijn. Let hierbij wel op dat de einddatum het einde van de verstrekking
betreft, en niet per definitie het einde van het medicatievoorschrift. Er wordt gewerkt aan
mutatieberichten van voorschriften om dit beter in de systemen te krijgen: er kan een
nieuwe einddatum gecommuniceerd gaan worden via het LSP, waardoor de status van het
medicament inactief wordt.
Krijg ik automatisch bericht als een patiënt bij de dienstapotheek is geweest?
Nee, via het LSP krijg je niet automatisch bericht. Je kunt je wel abonneren op een patiënt,
dan krijg je een signaal dat een patiënt op een andere locatie een verstrekking heeft
gekregen. Deze signaalfunctie geldt ook voor mutaties in bijvoorbeeld contra-indicaties. Je
krijgt dan een bericht dat er iets is gewijzigd voor de betreffende patiënt, zonder dat je die
patiënt eerst moet bevragen via het LSP om erachter te komen dat er iets is gewijzigd.
Je kunt er ook voor kiezen om je te abonneren op alle patiënten. Dan krijg je bericht bij welke
patiënten er iets is gewijzigd, en deze patiënten kun je dan vervolgens gaan bevragen via het
LSP. Dit brengt wel verantwoordelijkheden met zich mee: er zal wel wat moeten gebeuren
met alle signaalberichten die verschijnen. Je kunt alle signalen in één keer verwerken door
het LSP te bevragen. Alle mutaties kunnen dan opgehaald worden en worden verwerkt in het
AIS.  Er  komen  rapportages  waarin  je  kunt  zien  welke  verstrekkingen  en  ICA’s  zijn  gemuteerd.  
Over de lay-out van deze rapportages vindt nog overleg plaats met de leveranciers.
Worden de opgevraagde gegevens overgenomen in mijn eigen AIS?
Ja, dat kan, maar de manier waarop verschilt nu nog wel per systeem. In MIRA en Aposys
wordt de informatie automatisch overgenomen en vindt automatisch medicatiebewaking
plaats over de geïntegreerde gegevens bij de receptverwerking. Bij Pharmacom moet alle
informatie nu nog handmatig overgehaald worden. Hierdoor heb je weliswaar meer controle
over welke informatie wordt overgehaald, maar is het werken ermee wel lastiger. Er wordt
door PharmaPartners gewerkt aan een release waarin de gegevens via het LSP ook
geautomatiseerd verwerkt kunnen worden. Een releasedatum volgt nog.
Hoelang kan ik OZIS eigenlijk nog blijven gebruiken?
OZIS zal niet per 1 juli 2014 volledig worden uitgeschakeld. De rigoureuze aanpak van Twente
heeft bij dienstapotheken voor veel werk gezorgd. Voor de andere apotheken was de grote
omslag  goed  werkbaar.  In  andere  regio’s  heeft  deze  aanpak  wel  tot  hectiek  geleid in verband
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met continueren van de medicatieveiligheid in de regio. Ook in de regio Leiden e.o. worden
bij dienst- en poliklinische apotheken jaarlijks  zo’n  80.000  patiënten  via  OZIS  bewaakt  die  nu  
nog niet opgevangen worden door het LSP. Het vermoedelijke scenario is dat er na 1 juli geen
updates voor OZIS meer zullen plaatsvinden. Voorlopig kan je het dan nog wel blijven
gebruiken, maar op een gegeven moment rijst de vraag of OZIS nog wel actueel is. Op 26
maart is er een evaluatie geweest rondom de uitfasering van OZIS. De officiële rapportage
van deze evaluatie zal binnenkort volgen.
Moet ik mijn verstrekkingen elke dag ‘uploaden’  naar  het  LSP?
Nee, als je eenmaal een patiënt hebt aangemeld, zijn de opvraagbare gegevens altijd actueel.
Is er ook een fictieve testpatiënt die ik kan raadplegen via het LSP, zodat ik kan zien wat ik
allemaal met het LSP kan?
Een beheerder van een goed beheerd zorgsysteem (GBZ) kan via dit formulier een aantal
fictieve BSNs aanvragen bij de VZVZ, die vervolgens in bruikleen worden verstrekt. Een fictief
BSN is net als een formeel BSN geregistreerd bij de SBV-Z, maar is niet gekoppeld aan een
echt persoon. De beheerder van een GBZ kan een fictief dossier aan het fictieve BSN
koppelen. De VZVZ stelt zelf geen fictieve dossiers beschikbaar.
De systeembeheerder van een huisartsenpost zou bijvoorbeeld een aantal fictieve dossiers
kunnen creëren en koppelen aan fictieve BSNs. Vervolgens kunnen deze fictieve dossiers
worden  ‘verdeeld’ over enkele apotheken, en door deze apotheken worden aangevuld met
fictieve gegevens. De dossiers kunnen door alle aangesloten apotheken in de regio worden
geraadpleegd en op die manier fungeren als testdossiers. Sleutelnet zal ondersteuning
bieden bij de realisatie van testdossiers.
Opt-in
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vereist dat elke zorgaanbieder die gegevens van een
patiënt beschikbaar stelt, en waarbij op voorhand niet duidelijk is wie deze gegevens zullen
raadplegen, hiervoor vooraf uitdrukkelijke toestemming moet vragen aan de patiënt.
Op welke manieren kan ik toestemming vragen voor het delen van medische gegevens?
Methode

Voordeel

Nadeel

Mondeling

Erg snel en juridisch gezien mogelijk. Bij
mondelinge bevraging blijkt 95-98% van
de patiënten toestemming te geven.
Met een stempel op de achterkant van
een recept, waarbij de patiënt alleen
even hoeft te tekenen, vraag je erg snel
toestemming en heb je bovendien een
fysiek  ‘bewijs’.  
Kan ter plekke ingevuld worden en zorgt
voor  een  fysiek  ‘bewijs’. Bovendien kun
je met een formulier ook gemakkelijk
voor andere zorgverleners toestemming
vragen.
Je bereikt alle patiënten of kunt gericht
een patiëntengroep benaderen.

Zorgverleners willen meestal een
fysiek  ‘bewijs’  om  problemen  te  
voorkomen.

Mondeling + stempel op recept.
Klik hier voor een
voorbeeldstempel of hier voor de
bestelprocedure.
Schriftelijk, bijvoorbeeld via een
toestemmingsformulier in de
apotheek. Wijs de patiënten er
wel actief op aan de balie.
Mailing/brief

www.ikgeeftoestemming.nl
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Patiënten hoeven er de deur niet voor
uit.

Kost wat meer tijd dan
mondeling.

Blijkt vaak bij de reclamefolders
of bij de spam terecht te komen,
weinig respons.
Patiënten moeten voor elke
zorgverlener apart het hele
proces door. Het blijkt een
drempel te zijn om naar de
website te gaan. Patiënten
moeten er goed op gewezen
worden.

De methode met de stempel was nog niet bij alle aanwezige apothekers bekend. Onder
andere Apotheek Stevenshof en Apotheek Roomburgh werken nu met een stempel en dit
gaat heel erg goed. Aan de balie wordt mondeling toestemming gevraagd, de assistente zet
vervolgens een stempel op het recept en laat dit tekenen door de patiënt. Het
receptenbriefje kan worden gearchiveerd en de toestemming kan worden verwerkt in het
AIS. Uitleg over deze methode leverde tijdens de bijeenkomst veel positieve reacties op.
Is mondelinge toestemming wel echt geldig?
Ja, mondelinge toestemming is juridisch voldoende. Dit is uitgebreid geverifieerd door de
VZVZ bij juridisch specialisten. Er is nog geen jurisprudentie over dit onderwerp, maar in het
verleden is een zorgverlener wel in het gelijk gesteld, toen een onenigheid tussen
zorgverlener en patiënt in een vergelijkbare situatie tot een rechtszaak leidde.
Bij het registreren in het AIS is het sterk aan te raden om een  zinnetje  als  ‘mondelinge  
toestemming  verleend  bij  verstrekking  medicijnen’  te typen.
Als patiënten geen toestemming verlenen, is er dan een formulier met consequenties dat ik
mee kan geven, zodat de gevolgen voor de patiënt duidelijk zijn?
Indien een patiënt geen toestemming wil geven, kun je de brochure van de VZVZ meegeven.
Informatiematerialen zoals de brochure zijn hier te bestellen. Ook kun je deze informatiebrief
gebruiken.
Kan ik ook toestemming vragen voor een andere zorgverlener?
Jazeker, graag zelfs! Wanneer zorgverleners met elkaar samenwerken, kunnen zij hun opt-in
percentage snel verhogen. Als je bijvoorbeeld gebruik maakt van een
toestemmingsformulier, zou je de patiënt ook zijn/haar huisarts of bronapotheek kunnen
laten invullen. Deze zorgverleners moeten wel specifiek genoemd worden. Een formulier met
‘ik  geef  toestemming  voor  het  elektronisch  delen  van  mijn  medische  gegevens  door  al  mijn  
zorgverleners’  is  niet  voldoende.  
De poliklinisch apotheek van het Diaconessenhuis heeft al een flinke stapel ingevulde
formulieren liggen, waarbij ook toestemming is gevraagd voor de bronapotheken. Het LUMC
is hier onlangs ook mee begonnen. Je kunt de toestemming voor de bronapotheek of de
huisarts echter niet zelf registreren. Deze informatie zal naar de betreffende zorgverlener
moeten worden gestuurd. Sleutelnet is bereid om hierin te ondersteunen.
Actiepunt Sleutelnet: in de regio communiceren welke afspraken er gemaakt zijn met de
poliklinische en dienstapotheken en aangeven dat de formulieren verwerkt moeten worden.
Ervaringen van apothekers
Om helder te krijgen waar apotheken op dit moment staan in het gebruik van het LSP, heeft elke
aanwezige apotheker zijn/haar ervaringen en wensen gedeeld:
Actiepunt VZVZ/Sleutelnet: een methode ontwikkelen om de wensen uit de regio m.b.t. het
gebruik van het LSP te kunnen managen.
Apotheek Kok: is aangesloten op het LSP, heeft nog geen patiënten op het LSP aangemeld
maar is onlangs wel begonnen met het vragen van toestemming aan patiënten. De
samenwerking met huisartsen (opt-ins voor elkaar vragen en de formulieren naar elkaar
sturen) is bewust nog even geparkeerd. Het plan is er nu wel om toch te gaan samenwerken
met huisartsen. De afspraken tussen huisarts en apotheker zouden onderling gemaakt
kunnen worden, maar er is wel een mogelijkheid dat Sleutelnet helpt bij het faciliteren: hoe
pak  ik  zo’n  samenwerking aan?
Actiepunt Sleutelnet: template/voorbeeld samenwerking huisarts en apotheek bij het
verkrijgen van opt-ins.
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Apotheek Leiden Zuid-West: is aangesloten op het LSP en meldt ook al patiënten aan op het
LSP. Er zijn wel problemen geweest met UZI-passen zonder foto.
Actiepunt apothekers: bel André Blom in het geval van UZI-problemen (06-54738517).
Actiepunt André Blom: link sturen voor gratis software. Mogelijk is er een software update
nodig om te kunnen werken met de nieuwe UZI-passen.
Apotheek Aan Zee: heeft al ruim 30% van de patiënten aangemeld op het LSP. Er zijn wel
problemen geweest om één gezamenlijk UZI-abonneenummer te krijgen voor alle vijf de
apotheken. Apotheker Wouter Dessing heeft nu iemand zo ver gekregen die dat gaat
regelen. De formulieren moeten nu opnieuw opgestuurd worden, en dan zou het moeten
werken.
Apotheek Warmond: het vragen van toestemming bij de griepprikoproep heeft echt voor een
boost gezorgd: inmiddels is ruim 30% van de patiënten aangemeld. Bij informatie opvragen
(vooral bij een poliklinisch apotheek) is er tot nog toe eigenlijk nooit informatie beschikbaar.
Dit geeft aan dat meer opt-ins wenselijk zijn. De poliklinisch apotheek van het
Diaconessenhuis registreert wel opt-ins, maar er zijn nog technische problemen om deze
dossiers aan te melden op het LSP. Dit zal eerdaags worden opgelost.
Poliklinisch apotheek Diaconessenhuis Leiden: is aangesloten op het LSP, maar heeft erg veel
problemen gehad met UZI-passen en software, waardoor dossiers nog niet kunnen worden
aangemeld bij het LSP. Er is wel al aan veel patiënten toestemming gevraagd. Er is ook gelijk
toestemming voor de bronapotheek gevraagd. De opt-ins zullen t.z.t. moeten worden
uitgezocht en worden verspreid naar de juiste bronapotheken.
Apotheek Stevenshof: de aansluiting op het LSP werkt en ook het aanmelden van dossiers op
het LSP gaat goed. Deze apotheek heeft een mailing gedaan met een huis-aan-huis blaadje.
Dit  heeft  helaas  weinig  respons  opgeleverd.  Zo’n  200  patiënten  hebben  hierop  gereageerd.
Nu zijn er stempels besteld voor het verkrijgen van toestemming. De stempel gaat op het
recept en de patiënt tekent hier dan. In één maand tijd heeft dit gezorgd voor een stijging
van 3% opt-ins.
Opmerking Jasper van Sambeek (Sleutelnet): formulieren aan de balie werken ook altijd
goed.
Opmerking Roelof Kok (Apotheek Kok): het kost toch wel veel tijd om patiënten aan de balie
formulieren te laten invullen. Dat is vervelend als er veel wachtenden staan.
Suggestie: als het druk is in de apotheek, zou je aan de wachtenden kunnen vragen of zij
alvast willen starten met het invullen van het formulier.
Kring-Apotheek Waterryck: de aansluiting op het LSP werkt en ongeveer 10% van de
patiënten is nu aangemeld op het LSP. De huisartsen waren helaas negatief over een
samenwerking. Nu ligt er een formulier in A6 formaat op de balie, en gaat er een formulier in
A4 formaat mee met de bezorgers. Als je er pro-actief mee bezig bent en de patiënten
positief benadert, gaat het goed. Het werkt goed als je de patiënten gelijk een formulier
geeft, en dan pas de medicijnen gaat pakken. Als je dan terug komt is het formulier ingevuld
en heeft dit proces eigenlijk geen extra tijd gekost. Het kostte wel wat tijd om alle assistentes
zover te krijgen dat er aan elke patiënt om toestemming wordt gevraagd.
Poliklinisch apotheek LUMC: is aangesloten en vraagt ook al opt-in uit. Mondeling
toestemming vragen gaat het snelst. Bij een nieuwe patiënt moet er een checklist ingevuld
worden waar ook een stukje over het LSP staat en waar de patiënt kan aanvinken of hij/zij
wel of geen toestemming verleent.
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Apotheek Ridderveld: heeft geen problemen met pasjes, werkt samen met huisartsen.
Toestemming wordt gevraagd d.m.v. A6 formulieren die op de balie liggen.
Dienstapotheek De Nachtwacht: zou bij een samenwerking graag hulp willen bij het
uitsorteren van alle formulieren en het versturen naar andere apotheken/huisartsen. Het
probleem bij een dienstapotheek is dat de medicijnen heel vaak niet door de patiënt zelf
worden opgehaald. Er kan dan dus niet om toestemming worden gevraagd voor die
betreffende patiënt.
Actiepunt Sleutelnet: faciliteren van de logistiek rondom verspreiding van opt-ins van
dienstapotheek naar apotheek en van poliklinisch apotheek naar openbare apotheek.
Zuider Apotheek: werkt met Aposys. Vinkjes in het systeem worden direct aan de balie gezet.
Aan het einde van de dag wordt alles in één keer aangemeld op het LSP.
Apotheek Roomburgh: werkt met een stempel om opt-ins te verkrijgen. Dat werkt erg goed.
Ziekenhuisapotheek Rijnland: heeft al een half jaar geen werkende UZI-passen. Het is heel
onduidelijk welke software updates er nodig zijn.
Actiepunt Sleutelnet: UZI-problemen bundelen en gezamenlijk aanpakken.
Actiepunt Sleutelnet: bemiddelen met UZI en met de leverancier.
Vertegenwoordiging van apothekers in de stuurgroep
Op dit moment worden de apothekers vertegenwoordigd in de stuurgroep van dit project door één
apotheker, maar formeel mandaat ontbreekt. Sleutelnet wil graag dat het belang van apothekers
goed vertegenwoordigd wordt in het project. Reggy Smith (Apotheek Ridderveld) geeft aan dat het
probleem van openbare apotheken is dat ze nergens georganiseerd zijn. De volgende suggesties zijn
gedaan:
Roelof Kok (Apotheek Kok): kunnen we REOS erin betrekken? Reactie Jasper van Sambeek
(Sleutelnet): REOS doet dit ook voor huisartsen. De Huisartsenvereniging Rijnland heeft een
bestuur met een Algemene Ledenvergadering waar besluiten worden genomen. Dat wordt
gefaciliteerd door REOS.
Agnes Breteler (Zuider Apotheek Leiden): de Zuider Apotheek is nu bezig met overleggen
over  het  integreren  van  de  dienstapotheek.  Wellicht  kan  dit  onderwerp  bij  zo’n  overleg  ter  
sprake worden gebracht.
Paul Haanraadts (Apotheek Warmond): moeten we geen vertegenwoordigers kiezen van alle
verschillende Apotheek Informatie Systemen in de stuurgroep EMD? Erwin van Malland van
de VZVZ vindt dit een goed idee.
Reggy Smith wordt aangedragen als vertegenwoordiger van de openbaar apothekers in de
stuurgroep EMD. Dit wordt breed omarmd.
De wens om een bredere vertegenwoordiging van openbaar apothekers in de stuurgroep te
hebben wordt breed gedeeld. Jasper van Sambeek (Sleutelnet) geeft aan dat dit mogelijk is.
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Over Reos
Reos is de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio’s Amstelland Haarlemmermeer, MiddenHolland en Zuid-Holland Noord. Het doel is de eerstelijnszorg te versterken door ondersteuning, begeleiding
en advies.
Reos zet de ondersteuningsgelden projectmatig in. Op basis van projectvoorstellen worden de activiteiten
benoemd, het te bereiken resultaat, de betrokkenheid van de beroepsgroepen.
De kerntaken liggen op de volgende gebieden:
- Samenwerkingsvraagstukken
- Regionale organisatie met kennis van en voor de eerste lijn
- Kwaliteitsbeleid
- Bedrijfsvoering, management en organisatie
- Preventie
De activiteiten van Reos zijn gericht op de ondersteuning van de eerstelijnsberoepsgroepen: apothekers,
diëtisten, psychologen, fysiotherapeuten, huisartsen, logopedisten, oefentherapeuten en verloskundigen,
die werken in de eerste lijn. Ook andere partijen gemeenten, GGD en GGZ-instellingen maken steeds meer
gebruik van de expertise van Reos.

Contactgegevens
Reos
Legewerfsteeg 10
2312 GW LEIDEN
T: 071 5661818
F: 071 5130590
E: info@reos.nl
www.reos.nl
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