
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 2020 viermaal bij elkaar geko-

men. Op: 

• 24 januari 2020 

• 3 juli 2020 

• 14 oktober 2020 

• 19 november 2020 

De  bijeenkomsten van 3 april en 9 

december zijn geannuleerd omdat 

de werkgroep leden het te druk had-

den met de zorg rondom Corona. 

 

Het afgelopen jaar is er vooral aan-

dacht besteed aan verbetering van 

het proces van het elektronisch ver-

zenden van medicatievoorschriften 

vanuit het ziekenhuis naar de apo-

theken. Dit is in 2019 ingevoerd 

maar kent als nadeel dat er bij digita-

le overdracht minder gegevens mee-

gestuurd kunnen worden dan op het  

papieren recept. In de werkgroep 

zijn afspraken gemaakt hoe dit on-

dervangen kan worden. Doordat de 

ziekenhuizen met verschillende ver-

sies van Chipsoft/HiX werken is het 

nog niet gelukt om voor alles een-

duidige afspraken te maken. Zo 

worden stoprecepten door het HMC 

en Haga op een andere manier door-

gegeven aan de apotheken. 

Er is een regionaal adresboek opge-

steld met aansluitnummers en zorg-

mailadressen van apotheken. Deze 

wordt beheerd door de EFDH en 

kan daar door andere zorgverleners 

opgevraagd worden. 

Vrijwel alle apotheken in regio 

Haaglanden beschikken over een 

secure zorgmailadres dat oa ge-

bruikt wordt voor de overdracht van 

Actuele Medicatie Overzichten en 

labwaarden vanuit de ziekenhuizen. 

 

Er is in samenwerking met HMC, de 

Obesitaskliniek en de KNMP  een 

pilot gestart om na een bariatrische 

operatie de CI Bariatrie ook in de 

apotheek te laten registreren. Hier-

voor is foldermateriaal ontwikkeld 

voor patiënten. 

 

Andere aangepakte punten: 

• Retourberichten naar huisartsen 

• Herziening addendum convenant 

elektronische verzending medica-

tievoorschriften (november 2020) 

• Bereikbaarheid specialisten in 

ziekenhuizen bij vragen 

• Medicatieoverdracht bij starten 

en stoppen antistolling. 

In februari 2020 is de herziene richt-

lijn overdracht van medicatiegege-

vens in de keten verschenen. Ook is 

er medio 2020 landelijk een begin 

gemaakt met de invulling en het ma-

ken van afspraken tussen sectoren 

over de Informatiestandaard Medi-

catieproces 9.0. In de werkgroep me-

dicatieoverdracht is besproken hoe 

we de regio hierop voor kunnen be-

reiden.  

Voor de regionale implementatie 

heeft de STZ contact met de collega 

RSO’s in het land. Tweewekelijks 

komen de projectleiders medicatie-

overdracht digitaal bij elkaar om dit 

met elkaar af te stemmen. 

 

De werkgroep medicatieoverdracht 

gaat in 2021 verder met: 

• Herziening van de regionale 

richtlijn medicatieoverdracht.   

• Verzenden van nieuwsbrieven 

over medicatieoverdracht naar 

apotheken maar ook naar andere 

stakeholders.  

• Voor de uitwisseling van lab-

waarden wordt bekeken of het 

mogelijk is om deze rechtstreeks 

in de apotheekinformatiesys-

temen te laten integreren. 


