
De apotheek: centrum van medicatieoverdracht
Renée Weltevreden, apotheker Kring Apotheek Postma

Een actueel en volledig medicatieoverzicht is voor alle zorgverleners die wer-
ken met geneesmiddelen van groot belang.  De apotheek wordt steeds vaker 
gevraagd om een medicatieoverzicht. Een goede zaak!
Bij afleveren van medicatie gaan we met de patiënt na of de lijst nog steeds 
klopt.

Medicatiebewaking in de apotheek
Bij elke aflevering van een geneesmiddel wordt medicatiebewaking toege-
past en zo nodig uitleg gegeven aan de patiënt of actie ondernomen richting 
voorschrijver. Het is hiervoor noodzakelijk dat de apotheek op de hoogte 
wordt gehouden van aanpassingen.

Allergieën en contra-indicaties
Deze worden helaas niet goed doorgegeven. Bij een allergie is het van belang 
te weten welk middel welke klachten heeft veroorzaakt. Alleen allergie is 
niet voldoende, dan is het bij een volgend recept moeilijk om te bepalen wat 
ermee moet worden gedaan.
Contra-indicaties: lees dit als comorbiditeit. Belangrijk voor het afhandelen 
van bewakingssignalen, meestal met bijbehorende lab-waarden.

Start nieuwe medicatie wordt door de apotheek toegelicht aan de patiënt
Opname en ontslag uit het ziekenhuis zijn goed geregeld in onze regio. De 
ziekenhuisapotheek en de officiële apotheek houden elkaar goed op de 
hoogte. Afleveren in een andere apotheek dan de huisapotheek is ook goed 
geregeld in onze regio. Stoppen van medicatie wordt door huisartsen steeds 
actiever doorgegeven. Het is niet altijd duidelijk of iets tijdelijk is of continu 
gebruikt moet gaan worden en dat levert voor de patiënt nogal eens ver-
warring op. Doseringswijzigingen worden niet altijd doorgegeven. Dat levert 
verwarring op, omdat het voor de patiënt, verzorging en apotheek dan niet 
duidelijk is wat het juiste is.

We zijn goed op weg, doordat iedereen zich bewust is van het op orde hou-
den van de medicatieoverdracht. Maar attentie blijft geboden om de medica-
tieveiligheid zo goed als mogelijk te houden.
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Om de medicatieveiligheid 
te bevorderen, wordt er 
in onze regio gewerkt met 
overdrachtsprotocollen. 
Deze zijn ontwikkeld door 
de Regiegroep Medicatie-
overdracht in de Keten. In de 
Regiegroep zijn alle zorg-
verleners die met medicatie 
te maken hebben verte-
genwoordigd. Om u op de 
hoogte te houden en alert te 
houden op het onderwerp, 
ontvangt u van ons deze 
nieuwsbrief.

Het is nu ook mogelijk de 
protocollen elektronisch te 
ontvangen.

Stuur daarvoor een e-mail 
naar:
h.burgers@antoniuszorg-
groep.nl
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Goede communicatie over medicatie is van levensbelang!
Hans Blom, internist Antonius Ziekenhuis

Bij de niet snijdende vakgroepen bestaat de behandeling vaak uit een me-
dicamenteuze behandeling. Belangrijk voor de specialist is dan om te weten 
welke medicatie de patiënt al voorgeschreven heeft gekregen en of hij/zij 
deze ook daadwerkelijk gebruikt. Met name geldt dit ook voor het specia-
lisme interne geneeskunde. Bij dit specialisme gaat het vaak om grote aan-
tallen medicaties. De meeste patiënten hebben gelukkig een recent medica-
tieoverzicht bij zich tijdens het polikliniekbezoek of bij opname. 

Belangrijk blijft echter om ook de ‘thuismedicatie’ in het medicatieover-
zicht van het ziekenhuissysteem te vermelden (te krijgen). Onderzocht gaat 
worden of het mogelijk is om secretaresses en assistenten van de interne 
polikliniek de medicatie in te laten voeren in het ziekenhuissysteem. Dit 
onder verantwoordelijkheid van de specialist, die deze invoer ook altijd moet 
autoriseren. Bij het polikliniekbezoek hoeft de specialist dan alleen met de 
patiënt door te nemen of de medicatie nog steeds wordt ingenomen en of 
het overzicht accuraat is.

Gezien het feit dat per 1 februari 2014 alle medicatie digitaal moet worden 
voorgeschreven (althans niet meer via handgeschreven recept), is het essen-
tieel dat de medicatie juist in ons ziekenhuissysteem staat. Dan is uitprinten 
van de medicatie een simpele handeling, met weinig kans op fouten. In een 
later stadium komt er hopelijk wel een landelijk EPD, waarbij terugkoppeling 
simpeler en betrouwbaarder wordt.

Ziekenhuisapotheek
Joris Arts, ziekenhuisapotheker Antonius Ziekenhuis

Begin 2012 zijn wij van start gegaan met het project Apothekersassistente 
2.0 in het Antonius Ziekenhuis en wij hebben dit inmiddels uitgerold naar alle 
verpleegafdelingen. Bij dit project wordt een fulltime apothekersassistente 
gestationeerd op de afdeling om daar opname- en ontslaggesprekken te 
voeren met alle patiënten die worden opgenomen en ontslagen. Op die 
manier kan op een efficiënte manier voor optimale medicatieoverdracht 
worden gezorgd. Onze ervaring is dat steeds meer patiënten, ongeveer 
de helft, zelf een eigen medicatieoverzicht meenemen. Een positieve 
ontwikkeling! Uit onderzoek blijkt namelijk dat hoe meer informatie we 
hebben, hoe beter het medicatieoverzicht klopt. Dit is echter nog wel 
een overzicht op papier, in de wereld buiten de zorg een oplossing uit de 
vorige eeuw. Daarom zijn wij samen met het Radboud Universitair Medisch 
Centrum in Nijmegen aan de slag gegaan om een meer eigentijdse oplossing 
te vinden om medicatieoverdracht te verbeteren. Dit heeft geresulteerd 
in het feit dat patiënten sinds kort op hun iPhone hun medicatieoverzicht 
kunnen bijhouden. Op dit moment kan dat alleen nog met een iPhone, maar 
aan een Android versie wordt gewerkt. De app die hiervoor gebruikt kan 
worden, heet MijnMedicatie en is te vinden in de App-store. Wij zijn op dit 
moment bezig onderzoek te doen naar de toepassing van deze app.
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Als u vragen, opmerkingen 
of suggesties heeft, dan 
ontvangen wij die graag.
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