
De werkgroep medicatieoverdracht   

bestaat uit apothekers. Zij vertegen-

woordigen de volgende organisaties: 

• EFDH 

• Spoedapotheek 

• Openbare apotheken 

• Ziekenhuisapotheken van het Haga    

Ziekenhuis, HMC, LangeLand,   

Reinier de Graaf. 

• Poliklinische apotheken van HMC    

Westeinde en HagaZiekenhuis 

• Parnassia,  

• Instellingsapotheek, leverancier van 

medicatie aan diverse VVT locaties 

in Den Haag en omstreken en    

Basalt Revalidatie. 

• STZ   
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De werkgroep medicatieoverdracht 

is in 2019 vijfmaal bij elkaar geko-

men. Op: 

• 22 januari 2019 

• 22 maart 2019 

• 6 juni 2019 

• 27 september 2019 

• 14 november 2019 

 

De meeste tijd is in 2019 besteed aan 

het voorbereiden en verbeteren van 

het digitaal verzenden van medica-

tievoorschriften vanuit de ziekenhui-

zen naar de poliklinische en open-

baar apotheken. 

 

De werkgroep Elektronisch Verzen-

den van het HagaZiekenhuis is in 

2018 begonnen met de voorbereidin-

gen voor het elektronisch verzenden 

van medicatievoorschriften vanuit 

de specialist naar de poliklinische en 

openbare apotheek. Dit gebeurt via 

het LSP. Deze werkgroep heeft een 

opzet gemaakt voor een regionaal 

convenant. Het was nodig om af-

spraken met elkaar vast te leggen 

omdat er geen (elektronische) hand-

tekening op het digitale recept staat.  

 

De werkgroep medicatieoverdracht 

heeft het concept convenant begin 

2019 besproken. Op 6 juni is het con-

venant getekend door het HagaZie-

kenhuis, het LangeLand Ziekenhuis, 

het Reinier de Graaf Ziekenhuis en 

de EFDH. Op 8 oktober gevolgd 

door het HMC en op 29 oktober door 

Basalt Revalidatie.  

Eind 2019 werden medicatievoor-

schriften voornamelijk elektronisch 

verzonden naar nagenoeg alle apo-

theken. 

 

   

Helaas kunnen er elektronisch min-

der gegevens meegestuurd worden 

dan er op de papieren recept ston-

den. Onder andere de labwaarden 

worden door de apotheken gemist. 

Hiervoor zijn door de ziekenhuizen 

in 2019 verschillende oplossingen 

bedacht. Deze oplossingen zullen 

door de werkgroep medicatieover-

dracht bekeken worden en mogelijk 

voor de regio gestandaardiseerd. 

Voor de overdracht van Actuele Me-

dicatie Overzichten wordt Secure 

Zorgmail ingezet. 

 

De werkgroep medicatieoverdracht 

gaat in 2020 verder met: 

• Afschaffen papieren recept.  

• Opstellen en beheren van een 

regionaal adresboek met aansluit-

nummers en zorgmailadressen 

van apotheken tot er een landelijk 

adresboek beschikbaar is.   

• Herziening van de regionale 

richtlijn medicatieoverdracht.  

• Implementatie afspraken medica-

tieverificatie, e-recept en het ge-

bruik van Zorgmail.   

• Opstellen van een “tips en trics” 

werkinstructie voor apotheken. 

• Implementatie CI Bariatrie. 


