
Medicatie 
overdracht

+  Iedere zorgverlener heeft een rol in medicatie 
overdracht. In dit boekje staan de regionale 
afspraken over medicatie overdracht tussen 
huisartsen, apothekers en medisch specialisten!

Voor 
zorgverleners

in de regio
Arnhem en
De Liemers

Coöperatieve apothekersvereniging regio arnhem



Wat doet de 
huisarts?

+  Het HIS open zetten voor retourinformatie vanuit  
de apotheek.

+  Het Actueel Medicatie Overzicht bespreken met  
de patiënt.

+  Recepten voorschrijven voor nieuw te starten, 
gewijzigde en gestopte medicatie. 

+  De patiënt uitleg geven over nieuw te starten 
geneesmiddel(en), wijziging(en) en/of het stoppen  
van medicatie. 

+  Wijzigingen in de antistollingsbehandeling doorgeven 
aan de Trombosedienst.

+  Gemelde allergische reacties/bijwerkingen/ 
contra-indicaties vermelden in het EPD en doorgeven 
aan de apotheek.

+  Bij iedere verwijsbrief een Actueel Medicatie Overzicht 
toevoegen. 

+  Bij verwijzing naar de SEH een Actueel Medicatie 
Overzicht aan de patiënt meegeven of naar de SEH faxen. 

Tips

1  Stuur stoprecepten 
naar de apotheek. Dit 
kan door een recept 
van één stuks uit te 
schrijven en op de 
receptregel ‘stop’ te 
schrijven. Overigens 
is dit alleen nodig als 
het stoprecept niet 
automatisch door het 
HIS naar de apotheek 
wordt gestuurd.

2  Meld wijzigingen bij 
een nieuwe recept 
aan de apotheek door 
op de receptregel te 
vermelden wat de 
wijziging is.

3  Geef wijzigingen ook 
door aan de apotheek 
als er geen (nieuw 
of aangepast) recept 
nodig is.

4  Een Actueel Medicatie 
Overzicht (met 
informatie over lab, 
allergieën en contra 
indicaties) is vanuit het 
HIS goed te printen. Wijs patiënten 

op het Actueel 
Medicatie 
Overzicht!



Wat doet de 
medisch specialist?

+  Het Actueel Medicatie Overzicht bespreken met  
de patiënt.

+  Gegevens van het Actueel Medicatie Overzicht 
registreren in het dossier (EVS/EPD).

+  Recepten voorschrijven voor nieuw te starten, 
gewijzigde en gestopte medicatie. 

+  De patiënt uitleg geven over nieuw te starten 
geneesmiddel(en), wijziging(en) en/of het stoppen  
van medicatie. 

+  Wijzigingen in de antistollingsbehandeling doorgeven 
aan de trombosedienst.

+  Gemelde allergische reacties/bijwerkingen/ 
contra-indicaties registreren in het EPD.

+  Bij ontslag het ‘Medicatieoverzicht bij ontslag’ 
ondertekenen, zo nodig faxen naar de betreffende 
apotheek en meegeven aan de patiënt voor de apotheek. 

+  De ontslagbrief sturen naar de huisarts of specialist 
ouderengeneeskunde. 

Tips

1  Stuur een 
Edifactbericht over 
wijzigingen van 
medicatie aan de 
huisarts!

2  Alle informatie over 
het medicijnpaspoort 
is te vinden op 
www.rijnstate.nl/
medicijnpaspoort  
Het medicijnpaspoort 
is beschikbaar in een 
papieren versie en te 
downloaden op de site.

Wijs patiënten 
op het Actueel 

Medicatie 
Overzicht!



Wat doet de 
apotheker?

+  Een Actueel Medicatie Overzicht aanleveren op verzoek 
van de patiënt, huisarts, specialist, ziekenhuisapotheek 
en/of trombosedienst. 

+  Wijzigingen in de antistollingsbehandeling doorgeven 
aan de trombosedienst. 

+  Gemelde allergische reacties/bijwerkingen/ 
contra-indicaties vermelden in het apotheeksysteem  
en zo nodig doorgeven aan de huisarts.

+  Informatie vastleggen over gestarte, gewijzigde  
en/of gestopte medicatie, bijvoorbeeld door het te 
verwijderen uit het gebruikersprofiel of de zz-regel  
te gebruiken.

+  Registreren dat er informatie is gegeven aan de patiënt 
bij een eerste of vervolguitgifte.

+  Informatie verstrekken aan de huisarts over het 
medicatiedossier via retourinformatie. Op deze manier 
kunnen ook wijzigingen in de medicatie worden 
gecommuniceerd.

+  Bij ontslag een innameschema verstrekken aan de patiënt. 

+  Bij ontslag een Actueel Medicatie Overzicht faxen naar 
de huisarts (en trombosedienst).

Tips

1  Een Actueel Medicatie 
Overzicht (met 
informatie over lab, 
allergieën en contra 
indicaties) is vanuit het 
Apotheek Informatie 
Systeem (AIS) goed te 
printen. 

 
2  Geef een Actueel 

Medicatie Overzicht 
mee aan de patiënt 
en fax het naar de 
volgende stap in de 
keten.

3  In het AIS kan worden 
ingesteld dat het 
Actueel Medicatie 
Overzicht standaard 
op de informatiefolder 
over de medicijnen 
wordt afgedrukt.

Wijs patiënten 
op het Actueel 

Medicatie 
Overzicht!



Iedere zorgverlener 
heeft een rol 
in de medicatie 
overdracht

Voor 
zorgverleners

in de regio
Arnhem en
De Liemers

De apotheker verstrekt op verzoek de Actuele Medicatie 
Overzichten (AMO) en vervult daarmee een centrale rol. 
Maar dat kan zij niet zonder een nauwkeurige overdracht 
van medicatiegegevens door alle betrokken zorgverleners. 
Voor het verder vergroten van de patiëntveiligheid is 
het dan ook van groot belang dat alle zorgverleners de 
afspraken en hun verantwoordelijkheden goed kennen 
en naleven. Daarnaast is het belangrijk om patiënten 
te wijzen op hun eigen rol en verantwoordelijkheid bij 
het verstrekken van informatie over het gebruik van 
medicatie, bijvoorbeeld met het actueel medicatie  
overzicht. 

In dit boekje staan de regionale afspraken over medicatie 
overdracht. Het fungeert daarmee als lokaal protocol 
medicatie overdracht voor de zorgverleners in Arnhem 
en De Liemers.



Meer informatie over de regionale 
afspraken rond medicatie overdracht?

Neem contact op met een lid van de werkgroep 
Medicatie Overdracht of stel je vragen aan de 
Unit eerste-tweede lijn van Rijnstate via
uniteerstetweedelijn@rijnstate.nl of 088 - 005 6897. 

Coöperatieve apothekersvereniging regio arnhem


