
Medicatieoverdracht  

Parnassia: Madhvi Rambaran 

Mishre.  

Poliklinisch apothekers: Maarten 

Ploeger.  

Instellingsapothekers: Amanda van 

Walraven, Iris de Jong, Sharon Bon-

tenbal. 

 

Activiteiten 2018 

Deze werkgroep is in 2018 vier-

maal bij elkaar gekomen. Bespro-

ken zijn o.a. het convenant elektro-

nisch verzenden van de vooraan-

kondiging, de leidraad medicatie-

overdracht en praktische knelpun-

ten in de medicatieoverdracht. In 

augustus is er een aparte nieuws-

brief met als thema medicatieover-

dracht verstuurd naar alle apothe-

kers in de regio. 

 

In 2018 is de werkgroep medicatie-

overdracht van de STZ samenge-

voegd met de werkgroep medica-

tieoverdracht van de EFDH die zich 

vooral bezighield met praktische 

problemen in de medicatieover-

dracht. 

 

Leden 

Mieke Sandino 

(voorzitter, 

bestuur EFDH), Inge Stollman (STZ, 

EFDH en Spoedapotheek).  

Openbaar apothekers: Liesbeth 

van der Valk-Harders, Jan Veenen-

daal, Harrie van Lierop.  

Ziekenhuisapothekers: RdGG: Sas-

kia Coenradie, Jeroen Diepstraten, 

Haga: Liesbeth Bosma, Rehana 

Rahman, LLZ: Patrick Lager, Haag-

landen MC: Edme Meuwese, Len-

nart Stoker.  

Het HagaZiekenhuis is gestart met 

de pilot elektronisch verzenden 

van de vooraankondiging (recept). 

Reinier de Graaf en Lange Land Zie-

kenhuis starten hiermee begin 

2019 en het HMC medio 2019.  

De volledige herziening van de re-

gionale richtlijn uit 2011 onder lei-

ding van de STZ is vertraagd door 

de wijziging in de ziekenhuizen van 

de medicatieoverdracht tijdens de 

ontslagprocedure. Drie onderdelen 

van de regionale richtlijn zijn wel 

gereed en staan op de STZ website 

(medicatiebegeleiding thuis, con-

sult 1e lijn en opname ziekenhuis). 

Plannen 2019 

Nadeel van elektronisch verzenden 

van de vooraankondiging is dat de 

labwaarden niet meekomen vanuit 

het ziekenhuis naar de openbare of 

poliklinische apotheek. Hier wordt 

een digitale oplossing voor gezocht 

in samenwerking met de zieken-

huizen en LabWest.  

De werkgroep medicatieover-

dracht blijft aanspreekpunt voor 

alle stakeholders van de STZ voor 

knelpunten met betrekking tot de 

medicatieoverdracht en gaat ver-

der met de herziening van de regi-

onale richtlijn.  


