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Overdracht van Medicatiegegevens 

 
Deel 2: Regionale Werkafspraken 

Werkafspraak 2: “Medicatieoverdracht bij consult 1e lijn” 
 

 

 
  



 

 

2.  Werkafspraak Medicatieoverdracht bij Consult 1e lijn 
 

Het kwaliteitsniveau van het AMO is afhankelijk van het bijhouden en opschonen van de gegevens in het 
medicatiedossier en verifiëren van de gegevens met de patiënt (klasse A, B, of C). Afhankelijk van het HIS en de 
AIS vindt bij wijziging in de medicatie de overdracht naar de OA als volgt plaats: 

1. elektronische koppeling tussen HIS en AIS: beiden hebben toegang tot hetzelfde AMO. 

De medicatiehistorie is voor beiden altijd actueel te raadplegen als de patiënt gebruik maakt van zijn  
“huisapotheek” of van apotheken waar een koppeling mee is. De OA organiseert dat er toestemming is van de 
patiënt om de AMO in te zien en dat er Optin is voor het LSP. 

2. geen koppeling tussen HIS en AIS: beiden beheren een eigen AMO.  

De arts kan alleen over hetzelfde AMO beschikken indien de patiënt een actuele uitdraai ophaalt in de 
“huisapotheek” en meeneemt naar het consult van de huisarts. 

3. elektronisch (recept)berichten verkeer mogelijk tussen HIS en AIS: beiden beheren een eigen AMO. 

De arts kan alleen over hetzelfde AMO beschikken indien de patiënt een actuele uitdraai ophaalt in de 
“huisapotheek” en meeneemt naar het consult van de huisarts. 

Werkkaart 2 Medicatieoverdracht bij consult 1e lijn 

 

 

1

• Patient /mantelzorger → Huisarts
• Maakt afspraak

•Doktersassistente controleert of patient medicatie haalt bij gekoppelde OA

• Doktersasssistente verzoekt of patient AMO haalt indien niet-gekoppelde OA

2

• Patient/mantelzorger → Openbaar apotheker
• Verzoek tot uitdraai AMO 

• OA draait AMO uit, verifieert met patient en geeft kwaliteitsniveau hierop aan

• AMO gaat in tweevoud mee

3

• OA → patient/mantelzorger

• Interpretatie en verificatie beschikbare gegevens

•AMO met kwaliteitsaanduiding A meegeven

4

• HA 
•Raadpleegt AMO (papier of via HIS)

• Indien AMO B/C zelf verificatie uitvoeren inclusief zelfzorg middelen

5

• HA → patient/mantelzorger → OA

• Informeren over wijzigingen

• NIeuw/wijzig/stoprecept mee geven  

•Nieuw/wijzig/stoprecept via electronisch bericht naar openbaar apotheker

6

• OA → patient/mantelzorger
• Verwerkt wijzigingen

• Geeft patient nieuw AMO 

• Afleveren medicatie indien van toepassing



 

 

Toelichting op de werkwijze 
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Afspraken HA en OA 
 

Bij de elektronische koppeling tussen HIS en AIS en hetzelfde AMO is het 
belangrijk dat door HA en OA afspraken worden gemaakt over hoe het 
verifiëren van de status wordt vastgelegd 

Andere apotheek 
 

OA’s onderling informeren elkaar per fax (zo mogelijk via elektronische 
koppeling of LSP)  indien een patiënt medicatie haalt bij een andere dan 
de huisapotheek 

Communicatie over wijzigingen 
 

Tussen openbare apotheek en 
huisarts 

Verloopt via de patiënt 
 

Mogelijke periodieke kengetallen 

 

OA/PA - Aantal verstrekte AMO’s per maand  
- Aantal verificaties per maand  

Huisarts - Percentage visites waarbij AMO beschikbaar is 

 


