
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. 

• VTZ   
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De werkgroep medicatieoverdracht 

is in 2022 viermaal bij elkaar geko-

men. Op: 

• 14 januari 2022 

• 1 april 2022 

• 22 juni 2022 

• 14oktober 2022 

. 

 

 

 

De werkgroep medicatieoverdracht 

heeft zich in 2022 met de volgende 

onderwerpen bezig gehouden:  

 

• Knelpunten rondom medica-

tieoverdracht die vanuit de 

inventarisatie van de werk-

groep Transfer zijn gekomen. 

• Interacties van medicatie die 

QT verlenging kunnen veroor-

zaken en hoe die af te hande-

len. 

• Uitwisseling labwaarden. 

• Inzage medicatie in de spoed-

situatie van patiënten in tehui-

zen die Medimo of Nedap Ons 

gebruiken. 

• Gebruiksduur dubbele en 

driedubbele antistolling. 

• Biosimulars van insuline en 

hoe hiermee om te gaan. 

• Gevolgen voor de medicatie-

overdracht van de Pharmacom

-Medicom clustersplitsing. 

• Duidelijkheid stoprecepten. 

• Het regionale convenant voor 

verzending vooraankondiging 

via LSP is geëvalueerd. 

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 medicatieoverdracht 

wordt dit proces op de voet gevolgd. 

De regio’s Friesland (St. Gerrit) en 

Rotterdam (Rijnmond) zijn in 2022 

aangewezen als Kickstart regio’s.  

In regio Haaglanden is besloten om 

niet in te schrijven voor de Kickstart 

maar het proces wel nauwlettend te 

volgen en regionaal voorbereidingen 

te treffen voor de implementatie. De 

VTZ heeft contact met de collega 

RSO’s  en andere regionale organisa-

ties in het land over dit onderwerp. 

Tweewekelijks komen de projectlei-

ders medicatieoverdracht digitaal bij 

elkaar om de voorbereidingen met 

elkaar af te stemmen en ideeën uit te 

wisselen. Ook is deze groep in no-

vember fysiek bij elkaar gekomen 

om via pitches de regionale ontwik-

kelingen uit te wisselen. 


