
  
  

INFORMATIESTANDAARD MEDICATIEPROCES 

 

Medicatieproces v9 
 
Op weg naar veilige  
landelijke uitwisseling van 
medicatiegegevens 
 
 
 
 
 



AANDACHT VOOR MEDICATIEVEILIGHEID NODIG! 
 

Dagelijks veel 
fouten met 
medicatie  

Gemiddeld per dag 179  
geneesmiddel-gerelateerde  

ziekenhuisopnames  

Waarvan 75 
vermijdbaar 



OORZAKEN 
 

Digitaal alleen verstrekkingen   
beschikbaar  
 Stops en wijzigingen niet   
 Fax nog onmisbaar 

Artsen zijn niet op de  
hoogte van elkaars 
voorschriften 

Informatie over gebruik en  
toedieningen ontbreekt 



PRAKTIJKVOORBEELD 
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De specialist 
Een specialist schrijft Entresto voor, stuurt dit naar de  
apotheek en schrijft daarbij handmatig de opmerking  
dat Lisinopril gestopt moet worden. 

De apotheek 
De apotheek legt dit vast als opmerking in haar systeem. 
 
 De huisarts 
Na 2 maanden ontvangt de apotheek een verstrekkings- 
verzoek van de huisarts voor Lisinopril. De huisarts blijft  
als voorschrijver  verstrekkingsverzoeken sturen omdat  
het staken door de specialist hem niet bekend was. 

Opnieuw de apotheek 
De apotheek geeft op verzoek van huisarts Lisinopril uit 
tot de opmerking over stoppen opvalt. De apotheker  
controleert of Lisinopril verstrekt moet worden.  
Stoppen is de huisarts onbekend. Was niet opgenomen  
in correspondentie specialist. De huisarts neemt  
contact op met de specialist en Lisinopril wordt gestopt.  



BIJ GEBRUIK MEDICATIEPROCES 
 

` 

Recept specialist naar apotheek 
als medicatieafspraak met een 
verstrekkingsverzoek 

De specialist maakt ook een stop-
medicatieafspraak: deze is 
beschikbaar voor alle betrokken 
zorgverleners én de patiënt 

De standaard maakt het 
voorschrijvers mogelijk om 
medicatie van andere 
voorschrijvers te stoppen 

Stoppen van medicatie is voor alle 
betrokken partijen te zien: 
iedereen heeft helder beeld van 
actuele medicatieafspraken 

Specialist schrijft voor 

Apotheek verstrekt 

Huisarts e.a. worden 
geïnformeerd 



WAT DOET MEDICATIEPROCES v9? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ED6AGsXCTr8


WAT LEVERT MEDICATIEPROCES v9 OP? 
 

 
Informatie 

 
Scheiding van 

therapeutische en 
logistieke informatie 

 
 

 
Alles bij elkaar 

Iedere zorgverlener 
én de patiënt 

leveren informatie 
op aan betrokken 

zorgverleners én de 
patiënt 

 
 
 

Actueel 
medicatie-
overzicht 

Op basis van die 
informatie wordt 

een actueel 
medicatieoverzicht 

gemaakt 

 
 
 

Overzicht = 
Startpunt 

Dat overzicht is het 
startpunt voor de 

volgende 
zorgverlener of de 
patiënt (medicatie-

verificatie) 

Zorgbreed 
toepasbaar 



WAT IS DE WINST VOOR DE PATIËNT? 
 

Completer Veiliger Sneller Efficiënter 

Completer overzicht 
medicatiegebruik, 
zelf en voor 
zorgverlener  
(ook thuiszorg, 
mantelzorg, etc.) 

Minder medicatie-
fouten, dus meer 
veiligheid en 
minder onnodige 
zorg/opnames 

Niet steeds 
hetzelfde verhaal 
bij consulten 

Effectievere en 
efficiëntere 
consulten 



RANDVOORWAARDEN IMPLEMENTATIE 
 



WANNEER IS ER SUCCES? 
 

Als barrières zijn weggenomen en dus 

De benodigde 
financiële middelen 
voorhanden zijn 

Medicatieproces v9 
prioriteit is in alle 
ontwikkelagenda’s 

De randvoorwaarden 
implementatie zijn 
ingevuld 

Alle partijen 
gezamenlijk hun 
bijdrage leveren 

 


