
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   

Factsheet Medicatieoverdracht 2021 

 

De werkgroep medicatieoverdracht 

is in 2021 viermaal bij elkaar geko-

men. Op: 

• 19 februari 2021 

• 22 april 2021 

• 9 juli 2021 

• 8 oktober 2021 

De  bijeenkomst van 10 december is 

verschoven naar 14 januari 2022. 

De werkgroep medicatieoverdracht  

heeft zich in 2021 met de volgende 

onderwerpen bezig gehouden: 

• Korter voorschrijven van opiaten 

na een operatie in het ziekenhuis. 

• Bereikbaarheid specialisten bij vra-

gen over recepten 

• Elektronische toedienlijsten bij de 

thuiszorg 

• Bespreken mogelijkheden van uit-

wisselen gegevens met patiënten 

en zorgverleners via een Zorgnet-

werkomgeving,  

• Eén van de apothekers van het 

Haga Ziekenhuis heeft voor de 

regio in kaart gebracht welke te-

huizen en zorginstellingen door 

welke apotheken beleverd worden. 

Het beheer van deze lijst is overge-

nomen door de EFDH. 

• Knelpunten ontslagprocedure naar 

VVT en thuissituatie. Dit is vooral 

een probleem bij bijzondere berei-

dingen en medicatie. 

• Optimaliseren gebruik secure 

zorgmail voor medicatieover-

dracht. 

Landelijk wordt er gewerkt aan de 

invoering van de herziene richtlijn 

overdracht van medicatiegegevens 

in de keten en het maken van afspra-

ken tussen sectoren over de Informa-

tiestandaard Medicatieproces 9.0.  

In de werkgroep medicatieover-

dracht wordt dit proces op de voet 

gevolgd. Voor twee regio’s in het 

land is het mogelijk om deel te ne-

men aan de Kickstart Medicatieover-

dracht. In regio Haaglanden is beslo-

ten om hier niet aan deel te nemen 

maar het proces wel nauwlettend te  
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volgen en regionaal voorbereidingen 

te treffen voor de implementatie.  

De STZ heeft contact met de collega 

RSO’s in het land over dit onder-

werp. Tweewekelijks komen de pro-

jectleiders medicatieoverdracht digi-

taal bij elkaar om de voorbereidin-

gen met elkaar af te stemmen en 

ideeën uit te wisselen. 

https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/
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