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Inleiding 
Vanaf 2011 geldt de landelijke richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten1’ voor alle 

zorgaanbieders in Nederland. Sinds 1 januari 2011 is het verplicht dat er: 

1. Bij elk contact met een voorschrijver altijd een actueel Medicatieoverzicht (AMO) 

beschikbaar is waarop het medisch handelen wordt gebaseerd. 

2. Bij een spoedopname zo snel mogelijk, maar zeker binnen 24 uur na opname, een actueel 

medicatieoverzicht beschikbaar is. 

3. Bij overdracht naar de volgende schakel zo snel als nodig is voor verantwoorde zorg, maar 

zeker binnen 24 uur na consult, het actuele medicatieoverzicht beschikbaar is.  

De landelijke richtlijn richt zich op het optimaliseren van de overdracht van medicatiegegevens met 

als doel het (tijdig) beschikbaar hebben van alle relevante en juiste medicatiegegevens. Om de 

medicatieoverdracht in de regio beter te organiseren is er door vertegenwoordigers van 

zorgaanbieders in 2014  een regionaal convenant opgesteld. Het regionale convenant beschrijft, de 

wettelijke kaders, de regionale uitgangspunten en de kernafspraken. ( bijlage 1)  

Regionale protocol 

Het opgestelde convenant is leidend voor de verdere uitwerking van het  regionaal protocol 

Medicatieoverdracht. Een protocol waarin, door het beschrijven van de kritische 

overdrachtsmomenten, de gemaakte kernafspraken uit het convenant worden geconcretiseerd. Per 

kritisch moment is beschreven wat de rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen zijn.  Het 

protocol beschrijft de gewenste situatie voor de medicatieoverdracht. De procesbeschrijvingen zijn 

opgebouwd vanuit het perspectief van de patiënt. In het protocol is beschreven dat de apotheek de 

dossierhouder is van het medicatiedossier/medicatieoverzicht. 

Op dit moment zijn er zes kritische overdrachtsmomenten voor de eerste lijn, VVT organisaties  en de 

overdrachtsmomenten tussen de eerste en tweede lijn uitgewerkt.  

- Medicatieoverdracht bij contact huisarts i.o.n. ( ingeschreven op naam) 

- Medicatieoverdracht bij contact met de trombosedienst  

- Medicatieoverdracht bij  contact met waarnemend huisarts  

- Medicatieoverdracht bij gepland(poli)klinisch contact in Instelling  

- Medicatieoverdracht bij acuut (poli)klinisch contact in instelling  

- Medicatieoverdracht bij ontslag/overdracht uit/naar instelling  

Het is de ambitie om dit convenant te verbreden naar overige ketenpartners/zorgaanbieders GGZ 

instellingen en instellingen voor verstandelijk beperkten.  

 

  

                                                           
1
 Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, versie 1.0 d.d. 25 april 2008 

Opstellers: ActiZ, GGZ, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, NICTIZ, NPCF, NVZA, Orde, V&VN, Verenso, VWS 
en ZN. De richtlijn is ook onderschreven door de FNT , de NMT, en de VGN. 
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Leeswijzer Protocol 
Het Protocol beschrijft kritische overdrachtsmomenten in de medicatieoverdracht in de eerste lijn en 
tussen de eerste en de tweede lijn. Per overdrachtsmoment is er een processchema uitgewerkt.  De 
overdrachtsmomenten zijn beschreven vanuit het proces van de patiënt. Per overdrachtsmoment is 
beschreven welke informatie gedeeld dient te worden tussen ketenpartners om te kunnen borgen 
dat een actueel medicatieoverzicht beschikbaar is.  
 
Om te komen tot een eenduidig kader voor het protocol is er  voor gekozen om de begrippen van de 
partners van het protocol eenduidig te beschrijven.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisarts I.O.N.: Een huisarts heeft ingeschreven patiënten op naam ofwel te noemen huisarts 

i.o.n. 

 

Zorgsysteem: Regulering van zorgvoorziening, de zorgvoorziening kan bestaan uit informele of 

formele zorgprofessionals. De patiënt/ burger maakt gebruik van een zorgsysteem voor het 

optimaliseren van zijn eigen regie.  

 

Waarnemend huisarts: Tijdelijke vervanger van huisarts i.o.n.  

 

Behandelend (huis)arts: Behandelend geneeskundige, de arts die op enigerlei wijze medische 

zorg levert. 

 

Huisartsenpost: De huisartsenpost is verantwoordelijk voor het verlenen van de huisartsenzorg 

buiten kantooruren.  

 

Dossier Apotheek: De dossierapotheek is de door de patiënt aangewezen apotheek De 
dossierapotheek is verantwoordelijk voor het bijhouden van het farmaceutisch dossier of wel 
Actueel Medicatieoverzicht. 
 
Aflever Apotheek: De afleverapotheek is de apotheek die de, via recept voorgeschreven 
medicatie,  verstrekt aan de patiënt. Zowel de reguliere apotheek, poli-apotheek, 
ziekenhuisapotheek, nachtapotheek of internetapotheek zijn afleverapotheken.  
 
Ziekenhuisapotheek:  De ziekenhuisapotheker is verantwoordelijk voor veilige, effectieve, 

doelmatige, verantwoorde en klantgerichte farmaceutische zorg – in het ziekenhuis, de kliniek, 

de polikliniek, in de regionale zorgketen. Samenwerkend met andere specialisten aan 

continuïteit van zorg voor de patiënt. 

 

Specialist: Een arts die na het afronden van de basisopleiding geneeskunde een erkende 

aanvullende opleiding heeft gevolgd en is  meestal werkzaam in een ziekenhuis of andere 

instelling. 

 

Instelling: Een organisatie met een vastgestelde taak.  

 

Trombosedienst: De trombosedienst is verantwoordelijk voor het voorschrijven en monitoren 

van het voorgeschreven antistollingsbeleid door  een arts.  
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In het protocol wordt beschreven welke informatie gedeeld dient te worden tussen ketenpartners en 

op welke momenten de patiënt betrokken en verantwoordelijk is in de medicatieketen. Ook deze 

begrippen zijn eenduidig geformuleerd. De eenduidigheid is benodigd om te komen tot een 

eenduidige procesinfrastructuur.  

  Recept: een schriftelijk verzoek van een arts aan een apotheker voor de aflevering van 

geneesmiddelen aan een patiënt. Het recept bevat, naast naam- en adresgegevens van de arts, de 

naam en (soms ook) adresgegevens van de patiënt, gegevens over het gebruik, de hoeveelheid en 

sterkte van de af te leveren medicijnen. Indien voorzien van een stempel en handtekening van de 

voorschrijvende arts, kan het actueel medicatieoverzicht ook dienen als recept.  

 

Verificatie: Het in samenspraak met de patiënt of diens vertegenwoordiger controleren  of de 

medicatiegegevens overeenkomstig zijn met het beschikbare medicatieoverzicht/afleveroverzicht. 

Iedere zorgverlener verifieert(controleert), alvorens over te gaan op behandeling en of verstrekking 

of toediening het medicatieoverzicht of AMO. De uitgevoerde controle(verificatie) wordt 

geregistreerd in het aanwezige registratiesysteem. De patiënt dient bij ieder contact met zijn 

(huis)arts/zorgverlener het actueel medicatieoverzicht te overleggen. 

 

Stop/Mutatiebericht: Het Stop/mutatiebericht bevat informatie over het stoppen dan wel  wijzigen 

van medicatievoorschrijvingen en wordt verstuurd aan dossierapotheek. 

Opvragen/afleveren AMO: patiënt/ huisarts/ behandelend arts vraagt AMO op aan de 

dossierapotheek. Er wordt informatie verstrekt aan betrokkenen over de indicatie en 

starten/stoppen/wijzigen van medicatie. De dossierapotheek draagt zorg voor afgifte van het 

geverifieerde AMO aan de patiënt. 

 

Retourbericht: Het retourbericht, wordt verstuurd door dossierapotheek en  bevat informatie over 

de wijzigingen in het medicatieoverzicht. Het retourbericht wordt verstrekt  aan de huisarts en/of 

de trombosedienst. Het retourbericht bevat geen informatie over de aflevering van de 

voorgeschreven medicatie aan de patiënt.   

 

AMO- 1e uitgifte: Indien een medicijn langer dan 12 maanden niet is verstrekt door een apotheek 

aan de patiënt, wordt gesproken over een eerste uitgifte. De medicatieverstrekkende apotheek 

dient bij de eerste uitgifte onder andere een Actueel medicatieoverzicht te verstrekken aan de 

patiënt.  

 
Afstemming: wanneer twee partijen afspraken maken over de inhoud van informatieverstrekking 
tussen elkaar, hierbij kan het gaan over bijvoorbeeld een verwijzing.  
 
Verwijzing: De patiënt wordt door de behandelend (huis)arts schriftelijk doorverwezen naar een 

andere zorgverlener of trombosedienst. De behandelend(huis)arts wijst de patiënt op diens eigen 

verantwoordelijkheid om andere zorgverleners, dan de verwijzende zorgverlener, te informeren. 

 

Overbruggen: Indien een patiënt i.v.m. te verwachten ingreep voorlopig moet stoppen met 

antistollingsmedicatie worden overbruggingsafspraken gemaakt tussen specialist en 

trombosedienst.  
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De beschrijving van het overdrachtsmoment bestaat uit:   
- Titel van het medicatie overdrachtsmoment 
- Betrokken organisaties of professionals 
- De flowchart 
- Knelpunten 

 
Bij het lezen van de werkafspraken moet het volgende in acht worden genomen: 

- In deze werkafspraken worden uitsluitend de werkafspraken beschreven die betrekking 
hebben op het onderwerp ‘medicatieoverdracht’. Overige taken blijven hierbij buiten 
beschouwing en worden conform de geldende normen en regelgeving van de betreffende 
beroepsgroep uitgevoerd. 

- Daar waar het woord patiënt wordt gebruikt, wordt steeds bedoeld ‘de patiënt en/of diens 
vertegenwoordiger'. 

- Daar waar het woord zorgsysteem wordt gebruikt, wordt bedoeld “een zorgverlener en/of  
zorgorganisatie die een patiënt ondersteund bij zijn zelfzorg” al dan niet in de thuissituatie.  

- Daar waar het woord ‘apotheekhoudende’ wordt gebruikt, wordt steeds bedoeld ‘de 
openbare apotheker of apotheekhoudende huisarts’ die optreedt als dossierhouder van het 
medicatiedossier voor de patiënt.  

- Daar waar het woord instelling wordt gebruikt, wordt steeds bedoeld “de organisatie waarin 
behandelaars werkzaam zijn, anders dan de huisarts  werkzaam zijn “  

- Daar waar het woord specialist wordt gebruikt wordt steeds bedoeld “de behandelaar, 
anders dan de huisarts, die bevoegd is voor het voorschrijven van medicatie. Dit kan naast de 
medisch specialist ook een verpleegkundig specialist, verloskundige zijn.  
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Overdrachtsmoment 1 

Medicatieoverdracht bij contact huisarts i.o.n. ( ingeschreven op naam) 
Betrokkenen 

Patiënt, Zorgsysteem, Huisarts i.o.n., Afleverapotheek, Dossierapotheek  

 
 

 

Aandachtspunten:  

- Bij verstrekking van een recept wordt het recept Elektronisch versterkt aan de 

afleverapotheek.  

-  Bij het stoppen/wijzigen van het medicatievoorschrift wordt door de huisarts een 

mutatiebericht verstuurd aan de dossierapotheek.  

-  De afleverapotheek en de dossier apotheek kunnen dezelfde apotheek zijn.  

- De patiënt of diens mantelzorger is verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de 

thuiszorg of intramurale zorginstelling( = zorgsysteem)  voor de informatievoorziening en 

verstrekking van medicatie.  

- Bij  een kortdurend verblijf/opname in een instelling, met blijvend hoofdbehandelaarschap 

van een huisarts i.o.n, is de patiënt of diens mantelzorger, net als in de thuissituatie, 

verantwoordelijk voor het maken  van afspraken over informatievoorziening en verstrekking 

van medicatie.   
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Overdrachtsmoment 2 

Medicatieoverdracht bij contact met de trombosedienst 
Betrokkenen 

Patiënt, Zorgsysteem, Huisarts, Specialist, Instelling, Dossierapotheek, Afleverapotheek, 

Trombosedienst  

 

     

 

Aandachtspunten: 

- Patiënten kunnen zowel door de huisarts als specialist doorverwezen worden naar de 
trombosedienst. Slechts 10% van de patiënten wordt door de huisarts, voor antistollings-
medicatie, verwezen naar de trombosedienst. 

- De trombosedienst stuurt na het starten/stoppen een mutatiebericht naar de huisarts i.o.n. 
en dossier apotheek. 

- Bij de eerste intake door de trombosedienst dient de medewerker het Actueel Medicatie 
Overzicht (AMO) te verifiëren bij de patiënt of diens vertegenwoordiger.    

- De trombosedienst dient bij iedere (be)handeling (prikken) het medicatieoverzicht te 
verifiëren bij de patiënt of diens vertegenwoordiger.  

- Bij starten/stoppen/wijzigen van medicatie dient er afstemming te zijn tussen  de 
behandelend arts en de trombosedienst i.v.m. met mogelijke interacties.  

- De afleverapotheek stuurt bij interacties een actieve melding naar de trombosedienst.  
- Bij  een kortdurend verblijf/opname in een instelling, met blijvend hoofdbehandelaarschap 

van een huisarts i.o.n, is de patiënt of diens mantelzorger, net als in de thuissituatie, 
verantwoordelijk voor het maken  van afspraken over informatievoorziening en verstrekking 
van medicatie. 
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Overdrachtsmoment 3 

Medicatieoverdracht bij contact met waarnemend huisarts  
Betrokkenen 

Patiënt, Zorgsysteem, Huisarts i.o.n., Waarnemend Huisarts, Afleverapotheek, Dossierapotheek  

 
Aandachtspunten: 

- De huisarts i.o.n. wordt geacht, na bezoek van de patiënt aan een waarnemer, zijn 

(medicatie) dossier bij te werken en stuurt bij mutaties een mutatiebericht naar de 

dossierapotheek.  

- Bij  een kortdurend verblijf/opname in een instelling, met blijvend hoofdbehandelaarschap 
van een huisarts i.o.n, is de patiënt of diens mantelzorger, net als in de thuissituatie, 
verantwoordelijk voor het maken  van afspraken over informatievoorziening en verstrekking 
van medicatie. 
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Overdrachtsmoment 4 

Medicatieoverdracht bij gepland (poli)klinisch contact in instelling  
Betrokkenen 

Patiënt , Zorgsysteem, Behandelend (huis)arts, Specialist , Instelling , Afleverapotheek, 

Dossierapotheek, Trombosedienst  

 
Aandachtspunten:  

- Een dagbehandeling in een instelling valt onder gepland (poli)klinisch contact. 

- De dossierapotheek wordt via een mutatiebericht geïnformeerd over de tijdens een (poli) 

klinisch consult verstrekte en/of toegediende medicatie zoals cytostatica, chronische 

medicatie, corticosteroïden etc.   

- Iedere mutatie/ stoppen in het medicatievoorschrift dient te worden doorgegeven aan de 

dossierapotheek van de patiënt.  

- Iedere Instelling  is verantwoordelijk voor het inrichten van hun processen ten behoeve van 

een goede medicatieoverdracht tussen eerste en tweede lijn.  

- Bij gepland (poli)klinisch contact is de patiënt verantwoordelijk voor het meenemen van een 

AMO.  

- Bij gebruik of voorschrijven antistollingsmedicatie ontvangt de Trombosedienst een 

afstemmingsbericht en eventueel interactiemelding na wijzigingen in medicatie.  

- Bij gebruik antistollingsmedicatie worden bij een gepland (poli)klinisch worden door 

Trombosedienst en instelling afspraken gemaakt over overbruggingsmedicatie.   
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Overdrachtsmoment 5 

Medicatieoverdracht bij een acuut (poli)klinisch contact in instelling  
Betrokkenen 

Patiënt, Zorgsysteem, Behandelend(huis)arts, Huisartsenpost, Specialist, Instelling, Dossierapotheek, 

Afleverapotheek 

 
 

 

Aandachtspunten: 

- De dossierapotheek wordt via een mutatiebericht geïnformeerd over de tijdens een acuut 

(poli)klinisch consult verstrekte en/of toegediende medicatie zoals cytostatica, chronische 

medicatie, corticosteroïden etc.   

- Iedere mutatie/ stoppen in het medicatievoorschrift dient te worden doorgegeven aan de 

dossierapotheek van de patiënt.  

- Het opvragen van het AMO bij een apotheek houdt in,  dat de specialist zelf gegevens 

opvraagt bij de apotheek of dit delegeert aan de ziekenhuisapotheek.  
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Overdrachtsmoment 6 

Medicatieoverdracht  bij ontslag/overdracht   uit/naar   instelling  
Betrokkenen 

Instelling, Specialist,  Behandelend(huis)arts, Trombosedienst, Afleverapotheek, Dossierapotheek, 

Patiënt, Zorgsysteem 

 
 

 

 

Aandachtspunten : 

- Trombosedienst dient na ontslag te worden geïnformeerd door de instelling voor vervolg 

antistolling. 

- De Instelling is verantwoordelijk voor organisatie van het ontslagproces.  

- Ontslagbrief en ontslag recept dienen dezelfde informatie te bevatten. Afstemming tussen 

specialist  en apotheek is nodig alvorens ontslagbrief te “versturen “aan huisarts.  

- Dossierapotheek kan ook een instellingsapotheek zijn.  
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Bijlage 1 
 

 

 

 

 

Convenant Medicatieoverdracht Regio Rijnmond 

 
 

  

  

 

 
 

 

 

Rotterdam, December 2014 
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Inleiding  
Vanaf 2011 geldt de landelijke richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten2’ voor alle 

zorgaanbieders in Nederland. Sinds 1 januari 2011 is het verplicht dat er: 
Bij elk contact met een voorschrijver altijd een actueel Medicatieoverzicht (AMO) beschikbaar is 

waarop het medisch handelen wordt gebaseerd. 

Bij een spoedopname zo snel mogelijk, maar zeker binnen 24 uur na opname, een actueel 

medicatieoverzicht beschikbaar is. 

Bij overdracht naar de volgende schakel zo snel als nodig is voor verantwoorde zorg, maar zeker 

binnen 24 uur na consult, het actuele medicatieoverzicht beschikbaar is.  

De landelijke richtlijn richt zich op het optimaliseren van de overdracht van medicatiegegevens met 

als doel het (tijdig) beschikbaar hebben van alle relevante en juiste medicatiegegevens. Deze 

doelstelling kan enkel gerealiseerd worden door het maken van samenwerkingsafspraken tussen 

zorgaanbieders uit de regio Rotterdam Rijnmond. Om de medicatieoverdracht in de regio beter te 

organiseren is er door vertegenwoordigers van zorgaanbieders een regionaal convenant opgesteld. 

Het regionale convenant beschrijft, de wettelijke kaders, de regionale uitgangspunten en de 

kernafspraken. Het convenant is leidend voor de verdere uitwerking van een regionaal protocol 

Medicatieoverdracht. In het protocol worden de rollen en verantwoordelijkheden van de 

betrokkenen uitgewerkt en zullen kritische overdrachtsmomenten worden beschreven. Het is de 

ambitie om dit convenant te verbreden naar overige ketenpartners/zorgaanbieders als V&V 

organisaties, GGZ instellingen en instellingen voor verstandelijk beperkten.   

Het convenant is ontwikkeld door de stuurgroep medicatieoverdracht. De stuurgroep 

Medicatieoverdracht bestaat uit vertegenwoordigers van de LHV Huisartsenkring Rotterdam, 

Centrale Huisartsenpost Rijnmond(CHPR), Samenwerkende gezondheidscentra (OSER) , Combinatie 

Apothekers Vereniging Rijnmond(CAVR), Trombosedienst Star MDC, Samenwerkende Ziekenhuizen 

Rijnmond (SRZ) en Zorgbelang Zuid-Holland. De stuurgroep wordt begeleid door ROS ZorgImpuls.  

Stuurgroepleden Medicatieoverdracht 

Dhr. D.M.K.H. Oei, LHV 
Huisartsenkring District Rotterdam  

Mw. C.F.M. Heetman-Meijer, ziekenhuisapotheker Sint 
Franciscus Gasthuis 

Dhr. J.P. Eusman, huisarts 
Dhr. G. Burema, bestuurslid OSER  

Mw. M.A. Ramrattan-Monnink, ziekenhuisapotheker 
Maasstad Ziekenhuis en geaffilieerde centra   

Dhr. A.J. van der Born, CHPR 
Dhr. R. Huijssoon, apotheker CAVR 

Dhr. S.J. van Zuilen, poliklinisch apotheker Sint Franciscus 
Gasthuis  

Dhr. J. Hoogeterp, CAVR Mw. G. Leutscher, adviseur Zorgbelang Zuid-Holland 
Mw. H. van den Brink, directeur 
Trombosedienst Star-MDC 

Dhr. H. Hoogendijk, senior adviseur Zorgbelang Zuid-Holland  
Mw. M. van Schie, senior adviseur ZorgImpuls 

 

  

                                                           
2
 Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, versie 1.0 d.d. 25 april 2008 

Opstellers: ActiZ, GGZ, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, NICTIZ, NPCF, NVZA, Orde, V&VN, Verenso, VWS 
en ZN. De richtlijn is ook onderschreven door de FNT , de NMT, en de VGN. 
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Convenant Medicatieoverdracht in de regio Rijnmond   
Doel 

Het convenant medicatieoverdracht heeft tot doel: het voorkomen van fouten in de 

medicatieoverdracht en het vergroten van de patiëntveiligheid, door bij zorgverlening en 

verstrekking van geneesmiddelen te beschikken over een actueel medicatieoverzicht. Het convenant 

beschrijft de manier waarop invulling wordt gegeven aan het basis kader, de uitgangspunten, de 

kernafspraken en de wijze waarop de uitwerking van het regionale protocol plaats zal vinden.  

Kader  

Voor de ontwikkeling van het regionale convenant wordt uitgegaan van de landelijke richtlijn 

‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten1 ’ voor alle zorgaanbieders in Nederland. Sinds 1 

januari 2011 is het verplicht dat er: 
Bij elk contact met een voorschrijver altijd een Actueel Medicatieoverzicht (AMO) beschikbaar is 

waarop het medisch handelen wordt gebaseerd. 

Bij een spoedopname zo snel mogelijk, maar zeker binnen 24 uur na opname, een Actueel 

Medicatieoverzicht beschikbaar is. 

Bij overdracht naar de volgende schakel zo snel als nodig is voor verantwoorde zorg, maar zeker 

binnen 24 uur na consult, het Actuele Medicatieoverzicht beschikbaar is.  

Doelgroep 

Het convenant geldt voor de onderstaande zorgaanbieders, verder genoemd ‘betrokkenen’ uit de 

regio Rijnmond. 

- (Huis)arts en andere voorschrijvers  

- Apotheek 

- Ziekenhuis  

- Trombosedienst (STAR-MDC) 

Uitgangspunten  

Voor de uitwerking van het convenant staan de volgende uitgangspunten centraal: 

- Het convenant is van toepassing op elke situatie waarin medicatie wordt voorgeschreven, 

gewijzigd, gestopt of ter hand wordt gesteld en wordt overgedragen naar een andere 

zorgaanbieder.  

- Het convenant beschrijft verantwoordelijkheden van betrokkene, verantwoordelijk zijn 

betekent dat, de betrokkene voldoet aan de Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in 

de keten1, verder genoemd ‘de richtlijn’ , of het zorgverleningsproces zodanig organiseert dat 

voldaan wordt aan de richtlijn. 

- Afspraken zijn uitvoerbaar en implementeerbaar door deelnemende partijen. Indien niet 

uitvoerbaar worden met partijen afspraken gemaakt over de termijn en de wijze waarop 

afspraken worden geïmplementeerd. 

- Het convenant hanteert een eenduidige definitie voor het Actueel Medicatieoverzicht(AMO).  

- Met het convenant maken ziekenhuizen, (huis)artsen en andere voorschrijvers en apothekers 

afspraken over de rolverdeling rondom ziekenhuisopname en ontslag.  

- Vertegenwoordigers van regionale zorgaanbieders ontwikkelen gezamenlijk een regionaal 

protocol medicatieoverdracht, waarin de algemene rollen en specifieke 

verantwoordelijkheden (voorschrijver, apotheker en patiënt) en de kritische 

overdrachtsprocessen en afspraken staan beschreven. Voor de uitwerking van het regionale 

protocol wordt uitgegaan van de landelijke richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de 

keten ’. 
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- Afspraken houden rekening met vigerende wetgeving inzake de wet geneeskundige 

behandelingsovereenkomst (WGBO) en de wet bescherming persoonsgegevens(WBP).  

- Elke betrokkene (voorschrijver, apotheker) houdt zich aan de wettelijke 

toestemmingsvereisten voor informatieoverdracht en gegevensuitwisseling. 

- Afspraken zoals beschreven in het convenant en protocol sluiten aan bij de geldende 

regionale ontwikkelingen in de digitale gegevensuitwisseling.  

- Het beheer van het convenant en protocol medicatieoverdracht wordt onder gebracht bij de 

stuurgroep Medicatieoverdracht Rijnmond. De stuurgroep Medicatieoverdracht Rijnmond 

bestaat uit vertegenwoordigers van de convenantspartijen en belanghebbenden. Nadere 

afspraken over onder andere toetreding, besluitvorming, vertegenwoordiging van de 

stuurgroep zullen worden beschreven in een huishoudelijk reglement.  

Kernafspraken  

1. Elke patiënt die medicatie gebruikt (of diens vertegenwoordiger)  heeft een eigen 
verantwoordelijkheid voor het actueel houden van zijn medicatieoverzicht en het 
verstrekken van informatie aan zijn zorgverlener. 

2. Een patiënt die bezwaar heeft tegen registeren en/of uitvragen van zijn 
medicatiegegevens door een voorschrijver en/of apotheek maakt dit zelf actief kenbaar 
aan zijn voorschrijver en/of apotheek.  

3. Elke voorschrijver en/of apotheek stimuleert en motiveert de patiënt om een overzicht 

van zijn medicatie te hebben en bij zich te dragen. 

4. Elke voorschrijver en/of apotheek stimuleert en motiveert de patiënt om één vaste 

apotheek te kiezen.  

5. Elke voorschrijver en/of apotheek stimuleert de patiënt bij doorverwijzing naar een 

andere zorgverlener/ opname om een Actueel Medicatieoverzicht (AMO) op te vragen bij 

zijn apotheek. 

6. Elke voorschrijver informeert de apotheek terstond over wijzigingen in het 

medicatieoverzicht. 

7. Elke apotheek levert op verzoek van een zorgverlener een Actueel Medicatieoverzicht 

(AMO) aan. 

8. Elke apotheek levert bij 1e verstrekking en bij elke relevante wijziging in het medicatie 

gebruik, een Actueel Medicatieoverzicht(AMO) aan de patiënt.  

9. De apotheek van de patiënt informeert de huisarts proactief over wijzigingen in het 

Actueel Medicatieoverzicht (AMO).  

10. De afleverende apotheek, levert een afleveroverzicht aan de apotheek van de patiënt. 

11. Elke apotheek en/of voorschrijver verifieert het Actueel Medicatieoverzicht (AMO) van 

de patiënt. 

12. Het ziekenhuis verifieert bij opname het Actueel Medicatieoverzicht(AMO) in overleg 

met de patiënt.  

13. Elke apotheek of voorschrijver registreert in zijn eigen informatiesysteem dat de 

verificatie van het Actueel Medicatieoverzicht (AMO) is uitgevoerd.  

14. Bij ontslag verstrekt het ziekenhuis een ontslagrecept. Dit ontslagrecept wordt door de 

apotheek waar dit recept wordt aangeboden, in overleg met de patiënt, verwerkt om te 

komen tot een Actueel Medicatieoverzicht (AMO).  

15. De trombosedienst levert informatie aan huisarts en de apotheek van de patiënt over de 

doseringen van de antistollingsmedicatie. 
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Verantwoordelijkheden betrokkenen  
Verantwoordelijk zijn betekent dat de genoemde betrokkene voldoet aan de richtlijn, of het 

zorgverleningsproces zodanig organiseert dat voldaan wordt aan de richtlijn. 

 De patiënt heeft recht op inzage in en recht op een kopie van zijn volledige dossier en 

gegevens en heeft als enige het recht om anderen toestemming te geven tot inzage in, 

opvragen, gebruik en bijwerken van zijn dossier. De patiënt is verantwoordelijk alle 

informatie over zijn gezondheidstoestand te geven die relevant is voor de zorgverlening. Hij 

geeft en vraagt actief informatie over daadwerkelijk gebruik van alcohol, drugs, 

zelfzorgmiddelen, additionele voedingsmiddelen en voorgeschreven geneesmiddelen. De 

patiënt kan een wettelijke vertegenwoordiger hebben die in diens plaats treedt indien hij 

niet aanspreekbaar is en niet in staat is om zijn eigen belangen te behartigen. Indien de 

patiënt geen toestemming geeft voor het uitwisselen van medicatiegegevens, informeert hij 

hierover de voorschrijver en apotheek proactief. De patiënt geeft aan welke apotheek de  

apotheek is waarvan hij regulier zijn medicatie betrekt.  

 De voorschrijver is verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat hij tijdens een consult het 

meest actuele medicatieoverzicht heeft. Hij is tevens verantwoordelijk voor het registreren 

van alle door hem geïnitieerde wijzigingen in de medicatie, contra-indicaties , allergieën en 

intoleranties.  

 De apotheker/verstrekker is verantwoordelijk voor een zorgvuldige afweging t.a.v. de 

doelmatigheid en veilig ter hand stellen en bewaken van de aan de patiënt voorgeschreven 

medicatie. Hij organiseert de processen zodanig dat het medicatieoverzicht altijd actueel is 

bij elk overdrachtsmoment van een voorschrijver naar de volgende voorschrijver. Hij draagt 

er zorg voor dat andere zorgverleners hier kennis van nemen.  

 De zorgaanbieder/de zorgverlener is verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde 

zorg. In het kwaliteitssysteem moet vastliggen op welke wijze (hoe, waar, wanneer en door 

wie)gegevens met betrekking tot voorschrijven, ter hand stellen, bewaken en toedienen van 

geneesmiddelen worden vastgelegd en overgedragen. 

Definitie  

Actueel Medicatieoverzicht (AMO) : Het actueel medicatieoverzicht is de registratie per patiënt van 

alle geneesmiddelen (al dan niet op recept) en relevante gegevens over het gebruik daarvan in een 

periode van tenminste drie maanden voorafgaand aan het moment van aanmaak en gebruik van dat 
medicatieoverzicht of zolang als nodig is voor verantwoorde zorg.  
In het Actueel Medicatieoverzicht staan ten minste de volgende gegevens: 
1.  Voorgeschreven, ter hand gestelde, toegediende en gebruikte medicatie, de sterkte, dosering 

en de toedieningsvorm van het geneesmiddel, gebruiksperiode, inclusief eventuele 
vermelding dat het gebruik van een geneesmiddel voortijdig is gestopt. 

2.  Gebruik van alcohol en/of drugs (aard en duur) 
3.  De reden van starten/stoppen/wijzigen van medicatie en de initiator hiervan. 
4.  1e voorschrijver en actuele voorschrijver. 
5.  De apotheken die deze geneesmiddelen hebben verstrekt. 
6.  Basale patiëntkenmerken: Burger Service Nummer (BSN), naam, geboortedatum, geslacht en 

adres van de patiënt. 
7.  Afgeleide of indien beschikbaar contra-indicatie onderdeel co-morbiditeit. 
8.  Afgeleide of indien beschikbaar contra-indicatie onderdeel geneesmiddelallergie/intolerantie 

en ADE (ernstige bijwerkingen) 


