
Veilige medicatie uitgifte 

Afstemmen van de medicatie op basis van 

beschikbaar gestelde labwaarden. 

1 29 maart 2018 



De casus 

Een patiënt met verminderde nierfunctie krijgt van de huisarts medicatie voorgeschreven en moet zijn bloed laten onderzoeken bij een 

laboratorium. De patiënt haalt gelijk zijn medicatie op bij de apotheek, omdat deze in hetzelfde gebouw zit als de huisarts. Het is inmiddels laat 
in de middag en de patiënt besluit de volgende ochtend zijn bloed te laten prikken voor onderzoek.  
 

De prikpost van het laboratorium neemt de volgende ochtend bloed af. Uit het onderzoek blijkt dat er afwijkende waarden zijn.  
 

Omdat de patiënt toestemming heeft gegeven krijgt de apotheker een melding dat er een labresultaat is. De apotheker heeft hierdoor inzage in het 
resultaat en hij gebruikt dit voor medicatiebewaking. Hij komt tot de conclusie dat de huidige medicatie niet passend is. Hierover neemt de apotheker 
contact op met de huisarts en samen komen zij tot de slotsom dat de medicatie moet worden aangepast.  
 

De huisarts belt de patiënt met mededeling om bij de apotheek andere medicatie op te halen. Deze medicatie zorgt ervoor dat de nierfunctie niet 
verslechterd.  
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Informatie uitwisseling tussen samenwerkende zorgverleners 

• Patiënten met bijvoorbeeld nierfalen hebben specifieke medicatie nodig. Deze wordt verstrekt op basis van 

laboratorium waarden. Deze gegevens moeten beschikbaar zijn voor de apotheker waar de patient zich meldt. 

 

• Elektronische medicatiebewaking is alleen mogelijk als de gegevens volledig (gecodeerd) worden overgedragen 

van het laboratorium-informatiesysteem naar de (ziekenhuis)apotheekinformatiesysteem. 

 

• In samenwerking tussen Klinisch Chemici en Apothekers is de lijst met 6 bepalingen uit ministeriële regeling 

aangevuld met 23 bepalingen. 

 

• Op dit moment is er geen infrastructuur die het mogelijk maakt om de essentiële bepalingen 

beschikbaar te maken voor de Apothekers. 
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Te delen relevante informatie over de patiënt 

• Laboratorium waarden ter beschikking stellen aan de apotheker noodzakelijk voor juiste medicatie 

voorschrijven. Een vaste lijst waarden uit de ministeriële regeling met 23 aanvullende 

waarden van belang uit overleg tussen Apothekers en Klinisch Chemici (in scope). 

 

• Bij onbekendheid van labwaarden kan verkeerde medicatie worden toegediend.  

 
• Medicatie uitgegeven aan de patient ten behoeve van de klinisch chemici. Sommige medicatie verstoren de 

bepalingen, interpretatie van de labwaarden kan daardoor onjuist zijn (buiten scope). 
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Uit lijst ministeriële regeling:  
 • Creatinine;  

• Natrium;  

• Kalium;  

• PT-INR;  

• Farmacogenetische parameters;  

• Spiegels van geneesmiddelen met kleine therapeutische breedte.  

 

• vitamine D  

• albumine/kreatinine ratio  

• Albumine (micro)  

• ALAT  

• ASAT  

• gamma-GT  

• AF  

• billirubine  

• LD  

• LDL  

• HDL  

• totaal Cholesterol  

 

Aanvullende reeks 

Uit te wisselen gegevens 

• TG 

• nuchter glucose  

• HbA1C  

• ferritine  

• Hb  

• calcium  

• magnesium  

• vitamine B12  

• TSH  

• FT4  

• T3  

 



Doel van het project 

• Toekomstbestendige uitwisseling tussen laboratoria en de stads- en/ of ziekenhuisapotheek van 

laboratoriumresultaten.  

 

• Elektronische medicatiebewaking is alleen mogelijk als de gegevens volledig (gecodeerd) worden 

overgedragen van het laboratorium-informatiesysteem naar de 

(ziekenhuis)apotheekinformatiesysteem;  
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Beoogd resultaat  
 

• Krijgt een patiënt van iedere (ziekenhuis)apotheker in Nederland, die hij/ zij uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, 

medicatiebewaking met de laboratoriumgegevens die van hem of haar beschikbaar zijn in de Nederlandse laboratoria;  

• Heeft een (ziekenhuis)apotheker beschikking over laboratoriumgegevens van de patiënt, zodat alle relevante gegevens 

aanwezig zijn voor de medicatiebewaking;  

• Kan een (ziekenhuis)apotheker met de laboratoriumgegevens de medicatiebewaking handmatig of elektronisch uitvoeren, zodat de 

patiënt de juiste medicatie krijgt.  

• Worden gegevens eenduidig tussen de ICT-systemen van laboratoria en (ziekenhuis)apotheken overgedragen. Hiervoor wordt 

gebruik gemaakt van standaardberichten (Lab2zorg) uit de informatiestandaard Labuitwisseling van Nictiz, en van de terminologie 

voor het uitwisselen van laboratoriumgegevens;  

• Voldoet een (ziekenhuis)apotheker aan de eisen voor het opvragen, raadplegen en bewaren van laboratoriumgegevens ten 

behoeve van het ter handstellen van geneesmiddelen, zoals beschreven de Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens, de 

WGBO en de Geneesmiddelenwet. 
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Aanpak 

• Relevante organisaties zijn samengebracht (Saltro, Apothekers, Klinisch Chemici, NICTIZ, VZVZ, AIS-leveranciers, 

integratie leveranciers). 
 

• Verschillende scenario’s zijn vastgesteld en zijn geanalyseerd om te komen tot een gedragen ‘stip op de 

horizon’. Naar aanleiding van deze analyse is het meest toekomstbestendige scenario uitwisseling middels XDS 

en LSP. Het is niet mogelijk om in één stap daar te komen. 

 
Factoren van invloed/ kenmerken zijn met als hoofdcriteria:  
 

• Landelijk: een patiënt moet bij iedere apotheek in Nederland terecht kunnen voor medicatiebewaking met zijn / haar labgegevens.  
 

• Toekomstvast: labgegevens moeten tussen verschillende zorgsystemen worden uitgewisseld met (internationale) standaarden.  
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Beoogde roadmap 
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Verzoek 

• Om deze transitie in een afgebakende tijd mogelijk te maken is een regiehouder met mandaat en 

financiering noodzakelijk. Deze moet een realistisch tijdspad afspreken met laboratoria, apotheken, 

leveranciers van systemen, VZVZ, KNMP, NVKC, NHG en Nictiz. 
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