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Regionale werkafspraken over medicatieoverdracht Westelijke Mijnstreek 
   

1. Medicatie 
      - Medicatie voorschriften specialist en huisartsen > te noemen zorgprofessionals 

 Bij (nieuwe) chronische medicatie mag voor een jaar worden voorgeschreven 
(indien tijdelijk gebruik aub duidelijk vermelden op het recept),  

 waarbij  de ontvangende apotheker dit recept deels uitlevert en deels omzet in 
herhaalreceptuur. 

 
     Patiënt  

 krijgt bij een eerste aflevering voor 15 dagen medicatie afgeleverd, dan wel de 
kleinste afleververpakking (KNMP richtlijn).  

 houdt de overige medicatie tegoed en kan deze rechtstreeks bij de apotheker halen. 
Communicatie loopt via apotheker. 

 
2. Jaarlijkse controle chronische herhaal medicatie; proactief jaarrecepten 
 Huisartsen doorlopen jaarlijks (jaarrecepten en Medicatie-rollen) het totale overzicht 

en zijn verantwoordelijk voor accorderen van de lijst (indien mogelijk ook 
voorgeschreven door specialist).  

 Uitgesloten zijn: chemotherapie, psychofarmaca, biologicals 
 Psychofarmaca: in de basis alleen per maand voor te schrijven 

 Uitzonderingen; in overleg met huisarts en indien medicatie in 
medicatie-rol zit. 

 Apothekers leveren overzichtslijsten aan met eventueel commentaar 
(dubbelmedicatie, te lang gebruik, verzoek (controle) lab-bepaling). 

 
3. Toestemming 

      Huisartsen, apothekers en specialisten  
 -vragen de patiënt actief toestemming te geven om de medicatiegegevens 

elektronisch te delen. Zo draagt de patiënt zelf bij aan veilige zorg. 
Alle Informatie is terug te vinden op https://www.volgjezorg.nl/ 

 
Bij verwijzing krijgt de patiënt een patiënten brief (via Zorgdomein) mee met de volgende tekst: 
Indien geen toestemming?  
Dan kunnen het ziekenhuis, apotheken en artsen uw medicatiegegevens niet inzien, óók niet 
in noodsituaties. De patiënt dient dan zelf bij ieder bezoek aan het ziekenhuis de eigen 
medicatieoverzicht en de medicatie in originele verpakking mee te nemen. 
 

4. Medicatieoverzicht ( per 01012021; BMG, Basisset Medicatie Gegevens) 
 Perifere apothekers verstrekken patiënten op verzoek een medicatieoverzicht, 

zonodig incl. historie, ter voorbereiding van een polibezoek of ziekenhuisopname. 
 Het medicatie-dossier dient hiervoor elektronisch beschikbaar te zijn (LSP staat aan) 

 
5. Stoprecepten 
 Huisartsen en specialisten maken stoprecepten bij beëindigen cq. veranderen 

voorschrijven medicatie (afspraak recept 0 of 1 stuk) 
 
Noot punt 4 en 5: Zowel het stoprecept als een Medicatie Overzicht kan nog niet goed digitaal 

verstuurd worden. De werkafspraak over start/stop van medicatie is voor een deel ook gedrag.Beide 

afspraken zijn een aandachtspunt binnen de nieuwe informatiestandaard Medicatieproces (versie 9.0.)   
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6. Receptuur en lab-controle 
 Specifieke medicatie o.a. zijnde, Methotrexaat vraagt jaarlijkse controle lab. 

o Voorschrijven alléén door specialisten, incl. lab controle (lab.controle geeft een 
betere controle op bijwerkingen). 

o Specialisten, huisartsen en apothekers dienen zich bewust te zijn van de 
afspraak:  

 Artsen vermelden bij 23 geneesmiddelen de reden van voorschrijven op het 
recept. De 23 geneesmiddelen hebben meerdere indicaties in uiteenlopende 
doseringen én een smalle therapeutische breedte of risico op ernstige 
bijwerkingen De Geneesmiddelenwet bepaalt dit.  
Het gaat om de onderstaande stoffen: 

Azathioprine 

Carbamazepine 

Chloroquine 

Ciclosporine 

Colchicine 

Danazol 

Dapson 

Fenytoïne 

Fluconazol 

Flucytosine 

Ketoconazol 

Lithiumcarbonaat 

Methotrexaat                

Metronidazol 

Minocycline 

Paromomycine 

Rifabutine 

Rifampicine 

Sulfasalazine 

Tacrolimus 

Trimethoprim 

Valaciclovir 

Valproïnezuur 

 
 

7.  Inzage laboratorium gegevens: 
 

 Apothekers hebben afspraken omtrent inzage in Cyberlab in kader van 
medicatiebewaking.   

 Het betreft de volgende inzage: kreatinineklaring, Na, Ka, PT – INR – Lithium  
 Huisartsen en apothekers zien, indien het genetisch profiel is bepaald; CYP450 

genotyperingen (1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 3A4 en 3A5), TPMT en DPYD.  
 In kader van medicatie-review worden laboratorium-gegevens met elkaar gedeeld. 

 
 

8. Regionaal meldpunt 
 Huisartsen en apothekers maken gebruik van regionaal meldpunt;   

https://mcc-omnes.nl/meldpunt-tim  Meldingen worden anoniem geregistreerd.  
Het melden is belangrijk om de zorg te monitoren en daarmee verbeteren. 
 




