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Dit ontwerp is in 2011 door de ORIA groep gemaakt. In de praktijk zien we dat de 

lijsten vaak niet kloppen omdat ze op verstrekkingsinformatie zijn gebaseerd. Bij het 

digitaaal opvragen worden ook alle logistieke einddata meegenomen. 

Voorschrijfintentie, reden van voorschrijven en laboratoriumgegevens en

patientkaraketisiekten zoals lengte en gewicht ontbreken nog steeds. Ook bij de 

nieuwste technische oplossing: digitale vooraankondiging via LSP ontbreekt deze

cruciale informatie om veilig medicatiegebruik (medicatiebewaking) mogelijk te

maken. Er zijn landelijke meerdere incidenten geweest waarbij patienten met de 

medicatie gestopt zijn omdat de logistieke einddatum als stopdatum wordt opgevat. 

Voor de patient zou dit anders moeten heten: voorraad tot en niet verward kunnen

worden met een logistieke einddatum. De einddatum van de medicatieafspraak dient

dan ook stopdatum te heten.
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In VIPP staat bij het medicatieproces de patient niet centraal. Dit zou absoluut wel

moeten. De patient is de belangrijkste partner en raakt ook meer betrokken bij

zijn/haar behandeling. Tevens kan het ervoor zorgen dat de informatie

betrouwbaarder wordt. In de literatuur heet de medicatieverificatie waarbij ook de 

patient betrokken is de Best Possible Medication History. Dit dient zo snel mogelijk

gerealiseerd te worden.
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Alle giften op ICU en OK leiden tot afzonderlijke medicatieopdrachten (zgn ad-hoc 

giften). Deze grote hoeveelheid informatie zorgt ervoor dat de belangrijke informatie

over met reden gestopte medicatie eerder onopgemerkt blijft. Ook de performance 

van uitwisselingsmedia zoals het LSP zal er negatief door beinvloed worden.

Het is wenselijk dat alleen informatie die nuttig is voor de zorgverleners in de 1e lijn

worden opgenomen: Informatie over het verloop van alle medicatie die voor opname

al gebruikt werd. bv met lange halfwaardetijd, oncolytica, middelen met relevante

interactie bij stoppen etc. De patient dient indien gewenst wel te kunnen zien wat is 

toegediend. De gebruikersraad ziekenhuizen van de Z-index zou dit uit kunnen

werken zodat het landelijk onderhouden kan worden en kan meegroeien met de 

wensen in het veld op basis van de stand van de wetenschap.
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In een PGO APP als medapp kan de patient het medicatiegebruik bijhouden, het is nu 

niet gekoppeld met LSP dus nog veel invoerwerk voor patienten en onnodige fouten. 

Tevens kan de inname vastgelegd worden (en zijn er reminders om de medicatie in te

nemen). Hiermee wordt het belangrijkste probleem van medicatieveiligheid in de 

keten het beste opgelost. Dit probleem betreft namelijk therapietrouw. Veel

chronische therapien worden onvoldoende trouw ingenomen met het nodige verlies

van de beoogde gezondheidswinst. Door de medicatie te scannen kan tevens nog 

gecontroleerd worden of de medicatie die wordt ingenomen/toegediend de juiste is. 

In het kader van de participatiemaatschappij kunnen patient derhalve langer

zelfstandig de inname van medicijnen veilig thuis doen. Apothekers hebben nu 

hooguit inzage in het logistiek afhaalpatroon, maar daarmee maar zeer beperkt zicht

op de echte therapietrouw. De voorschrijver heeft die informatie al helemaal bijna

nooit en wordt medicatie soms opgehoogd of gewijzigd terwijl het echte probleem

therapietrouw is. Door deze informatie uit te wisselen vanuit de bron (de patient en

zijn/haar PGO) kan de voorschrijver en/of apotheker daar ook veel beter op coachen

en wordt medicatieverspilling tegen gegaan.

7



Dit onderzoek toont aan dat patienten in hun eigen omgeving met een PGO tot 

betere medicatieoverzichten komen dan op basis van een gesprek bij geplande

opname in het ziekenhuis. Mogelijk is de concentratie beter in de vertrouwde

thuisomgeving of is er meer tijd om het in kaart te brengen. In dit onderzoek was de 

app niet gekoppeld aan LSP waardoor de medicatieoverzichten nog niet optimaal

waren maar het toont wel aan dat deze ontwikkelrichting belangrijk is en ook kosten

bespaard mbt alle verificatiegesprekken zowel in de instellingen alsook bij de huisarts

en apotheek.
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Best Practice nav VIPP is dat de patient via een zorgportaal de medicatie kan

beoordelen op basis van het LSP profiel verstrekkingen. Omdat patienten bij

meerdere instellingen (gespecialiseerde) zorg ontvangen moeten ze dit op meerdere

plekken doen. Dit is niet wenselijk voor hen. Koppeling van PGO met gebruik aan het 

dossier van apotheek, huisarts en ziekenhuizen zal het meeste winst geven in het 

dossier medicatieoverdracht.
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Het ontvangende systeem analyseert of er verschillen zijn tussen de huidige lijst en

de opgevraagde informatie. Evt kan ook het gebruik van de patient worden

meegenomen en door iemand die de verificatie voorbereid een actie worden

voorgesteld die door een bevoegd voorschrijver wordt beoordeeld of door de laatste

zelf direct wordt klaargezet en uitgevoerd. Dit voorkomt gepuzzel met lijsten en

derhalve de nodige fouten. De voorgestelde acties omdat zaken afwijken moeten ook

als wijzigingsverzoek van de medicatieafspraak naar de bronhouder verstuurd kunnen

worden.
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Als de patient gebruik zelf bijhoudt is het belangrijk om te weten hoe betrouwbaar

deze informatie is. Er dient derhalve ook informatie uitgewisseld te worden over de 

gezondheidsvaardigheden en digitale vaardigheden van de patient. Dit kan ervoor

zorgen dat er minder onnodige medicatieverificatiegesprekken worden gevoerd, 

maar dat alleen de hoogrisico patienten en de patienten met onvoldoende

vaardigheden en ondersteuning van mantelzorg gesproken dienen te worden. 

Ketenbreed kan dit de nodige verspilling van kostbare tijd en ongemak bij de patient 

voorkomen omdat ze minder lastig worden gevallen met steeds dezelfde vragen.
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Om zoveel mogelijk patienten hun medicatie zelf bij te laten houden en beoordelen is 

een laagdrempelige maar veilige toegang nodig. Dit zal gekoppeld dienen te zijn aan

DIGID, maar het is wenselijk dat net zoals in de bankensector de patient zelf het 

niveau van authenticatie kan instellen.
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Een andere grote hobbel is de toestemming. De meeste patienten begrijpen niet

waarom ze overal toestemming moeten geven. Het is wenselijk dat ze per 

bronhouder (instelling) aangeven of er toestemming is voor alle type gegevens. De 

volledige gedifferentieerde toestemming is onwerkbaar (ca 64 vragen).
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Bij ontslag uit het ziekenhuis is het belangrijk dat de reden van wijzigen en stoppen

wordt gecommuniceerd. Dit onderzoek toont aan dat ondanks overdracht in de 

huisartsen brief tot 22% van de patienten met als vastgestelde opnamereden een

ernstige bijwerking alsnog heropgenomen werd door het herstarten van de medicatie

na ontslag uit het ziekenhuis.
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De toedienafspraak icm met scannen van de barcode op de kleinste aflevereenheid

maakt het mogelijk fouten te signaleren. Bv dat niet de juiste medicatie op de juiste

tijd wordt toegediend. Dit is niet alleen belangrijk in ziekenhuizen en instellingen

maar zal ivm de vergrijzing ook steeds belangrijker worden in de 1e lijn. Met name 

voor thuiszorg en mantelzorg maar ook voor de patient is het makkelijk en

betrouwbaar dat de controle daarmee wordt uitgevoerd. Onderzoek toont aan dat

50% van de ernstige toedienfouten daarmee voorkomen worden (Poon et al NEJM 

2010, zie ook kamerbrief en rapport 31-1-2017). 
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Zoals eerder aangegeven helpt het vastleggen van gebruik door het scannen van de 

medicatie op kleinste niveau ook bij veel betrouwbaardere informatie over 

therapietrouw zodat coaching daarop door de betrokken zorgverleners mogelijk

wordt.
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Deze informatie dient ook bij de prioritaire informatie uitgewisseld te worden. Er is 

momenteel nog veel vervuiling van systemen, met name bij allergieen, waarvan de 

klachten vaak niet bekend zijn. Opschoonacties zijn hierbij nodig ketenbreed. In het 

kader van Goed Antibioticagebruik (speer punt VWS) lopen in alle instellingen

antibiotica stewardship programma’s. Reserve antibiotica worden in toenemde mate 

ingezet bij patienten met vermeende allergien die echter niet bewezen zijn. Bij

spoedindicaties is er geen tijd om de allergie goed te onderzoeken. Ca 30-40% van 

deze informatie blijkt volgens recent onderzoek van het Erasmus zeker niet op een

allergie te berusten op basis van vragenlijst onderzoek.
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Deze informatie dient ook bij de prioritaire informatie uitgewisseld te worden.
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Deze informatie dient ook bij de prioritaire informatie uitgewisseld te worden.
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Deze informatie dient ook bij de prioritaire informatie uitgewisseld te worden.
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Deze informatie dient ook bij de prioritaire informatie uitgewisseld te worden.
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Er dient een einde te komen aan dit soort veelvoorkomende misverstanden. Bij

controle van hoeveelheden zal (naast het scannen van de barcode voor de identiteit

van het middel en charge en vervaldatum) optische controle dmv

fotoherkenningssoftware een betrouwbare controle gaan vormen.
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De auteurs hebben geen belangen m.b.t. dit onderwerp 
 
Iedere dag worden in Nederland meer dan 50 mensen in het ziekenhuis opgenomen 
door medicatie-incidenteni. Soms met sterfte tot gevolg. Beter inzicht in 
medicatiegegevens kan een groot deel van deze opnames voorkomen en onnodig 
leed besparen. Binnen de farmaceutische zorg is medicatieoverdracht een van de 
meest risicovolle processen. De KNMP stelt dat die risico’s moeten worden 
uitgeslotenii. Ook de inspectie vraagt in het rapport “Veilig voorschrijven moet beter” 
aandacht voor betere medicatieoverdrachtiii. 
In het visiedocument van de Federatie Medische Specialisten (FMS) 2025iv en de 
visie behandelaarschap van de Nederlandse Vereniging van ziekenhuisapothekers 
(NVZA)v is duidelijk aangegeven dat het draait om zorg voor de unieke patiënt en 
netwerkzorg. Goede medicatieoverdracht is daarbij cruciaal. Vanuit die visie wordt de 
patiënt centraal gezet door zelf betrokken te zijn bij de behandeling. Ook de wet 
Clientrechten bij elektronische uitwisseling van gegevens in de zorgvi zet de patiënt in 
de cockpit m.b.t. het besluiten wie welke gegevens mag inzien/ontvangen. 
Om de uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners en patiënten/cliënten te 
bevorderen is vanuit VWS het versnellingsprogramma informatieuitwisseling Patient 
en Professional (VIPP) opgezet. De doelstellingen m.b.t. patiënt en medicatie zijnvii: 

1. Iedere zorginstelling kan per 1 juli 2018 een digitaal actueel overzicht van 

medicatie (verstrekkingsinformatie) raadplegen als onderdeel van het 

medicatieproces in de klinische en poliklinische setting; 

2. Iedere zorginstelling kan op 31 december 2019 medicatie voorschriften 

digitaal aanbieden als vooraankondiging en/of recept; 

3. Iedere zorginstelling kan op 31 december 2019 digitaal een 

gestandaardiseerd actueel medicatieoverzicht (inclusief medicatieafspraken) 

aan de patiënt verstrekken bij ontslag volgens de geldende medicatie richtlijn. 

M.b.t. de definiëring van doelstelling 1 dient tenminste 25% van de poliklinische 
bezoekers een via het Landelijk SchakelPunt (LSP) opgevraagd 
verstrekkingenoverzicht te hebben dat is verwerkt in het (primaire) zorgproces. Dit 
laatste item laat ruimte voor interpretatie.  
 
Recent onderzoek heeft laten zien dat het verstrekkingenoverzicht slechts in 45% 
van de gevallen kloptviii. Het aanbieden van verstrekkingenoverzicht middels 
batchgewijs ophalen voor de poliklinieken zonder verificatie zal geen verbetering van 
het proces geven. IGZ geeft daarbij ook aan dat de informatieoverdracht pas klaar is 
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als de informatie beschikbaar is tijdens het voorschrijven, dus in het 
voorschrijfsysteem van de ontvangende zorgverlener iii. 
 
Conform de richtlijn medicatieoverdracht dient het geverifieerd te zijn met de patiëntix. 
Volgens de leidraad van 1 november 2017x die bij de richtlijn in concept is 
verschenen zal er een risico-inventarisatie moeten plaatsvinden conform de 
beroepsrichtlijn. Deze beroepsrichtlijnen zijn er nog niet.  
Wel is het op basis van onze ervaring duidelijk dat voor sommige poliklinieken en 
patiëntcategorieën kan worden volstaan met een deelverificatie. Tevens is evident 
dat er onvoldoende capaciteit in de poliklinieken is om alle (deel)verificaties te laten 
doen door dokters- en/of apothekersassistenten of specialisten.  
 
Er zijn belangrijke procesveranderingen nodig om het actueel medicatieoverzicht 
betrouwbaarder te krijgen zodat het ook voor de specialist bruikbaar is tijdens een 
polikliniekbezoek.  

1. De uitwisseling tussen zorgverleners vindt plaats op basis van 
medicatieafspraken i.p.v. verstrekkingen. 

2. De patiënt kan zijn/haar medicatiegebruik zelf vastleggen op basis van de 
medicatieafspraken hetgeen ook inzichtelijk voor de zorgverlener is. 

 
De bouwstenen die nodig zijn om dit mogelijk te maken zijn omschreven in 
Medicatieproces 9.0xi. Ook is het op korte termijn nodig dat stoprecepten kunnen 
worden gemaakt en uitgewisseld en dat voor patiënten een bruikbaar 
innameoverzicht beschikbaar is. Het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) geeft zeker 
als er veel mutaties hebben plaatsgevonden geen overzicht voor de patiënt.   
 
Onderzoek van de Nederlandse Patiënten Federatie laat in het rapport meldactie 
‘Patiëntportalen van ziekenhuizen’ zien dat 86% van de respondenten het belangrijk 
of heel belangrijk vindt om het actueel medicatie overzicht te kunnen bewerken en/of 
bekijken via een zorgportaalxii. Een pilot onderzoek heeft uitgewezen dat als 
patiënten hun medicatieoverzicht zelf bijwerken in een app (destijds nog niet 
gebaseerd op LSP) dit leidt tot meer betrokkenheid en dat hierdoor al fouten bij 
overdracht voorkomen kunnen wordenxiii. 
 
Door de patiënt te laten participeren in de verificatie wordt niet alleen aan de wens 
van de patiënten voldaan, maar kan het proces veel doelmatiger verlopen. Door de 
gezondheidsvaardigheden in kaart te brengen is triage hierop mogelijk. 
De inzet van de medicatieverificatiespecialisten zoals de apotheker(sassistenten) iii 
kan dan worden ingezet voor: 

- Patiënten met onvoldoende gezondheidsvaardigheden/onvoldoende inzicht bij 
mantelzorg op de medicatie 

- Hoog risico patiënten (bv operatieve patiënt met polyfarmacie of kwetsbare 
oudere) 

- Hoog risico medicatie (bv antistolling) 
De discrepanties moeten verder beoordeeld en verwerkt worden. Er zijn reeds 
systemen in de markt die dit mogelijk maken. Echter deze koppelen niet met de 
bestaande EPD’s zoals EPIC en HIX waardoor gegevens moeten worden overgetypt. 
Dit zorgt er tevens voor dat de patiënt ook buiten het patiëntportaal van het 
ziekenhuis nog zaken moet registreren voor het ziekenhuisxiv. 
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Door de kwaliteit van de beschikbare informatie te verbeteren kan de medisch 
specialist de medicatieverificatie inbedden in zijn/haar werkprocessen. Uit onderzoek 
bij geriatrische opnames is gebleken dat het afnemen van een gestructureerde 
geneesmiddelanamnese gemiddeld 8,5(4-11) minuten kost bij 6 of minder 
geneesmiddelen en 12,8(8-22) minuten bij 7 of meer geneesmiddelenxv. Bij een 
poliklinisch spreekuur is onvoldoende tijd om dit uit te voeren. Patiëntparticipatie 
i.c.m. geautomatiseerde ondersteuning bij de analyse van discrepanties en het 
eenvoudig kunnen doorvoeren in het EPD is cruciaal om de verificatie integraal te 
implementeren voor alle patiënten met medicatie. 
 
Er ontstaan veel verschillende zorgportalen voor de patiënt en er zijn veel 
verschillende gezondheidsapps voor het bijhouden van de medicatie. Aangezien 
patiënten met steeds meer ziekenhuizen te maken krijgen is het dan ook nodig dat 
dit op basis van de Medmij afsprakenxvi kan worden uitgewisseld zodat de patiënten 
op 1 plek hun medicatie kunnen bijhouden en dat dat hergebruikt kan worden in de 
verschillende portalen, apps en EPD’s. Tenslotte leert de ervaring dat het voor 
patiënten lastig is om in te loggen en dat vanwege de privacyeisen de authenticatie 
steeds verder wordt aangescherpt. Het verdient aanbeveling de mogelijkheden zoals 
bij (mobiel)internetbankieren te hanteren waarbij patiënten zelf ook (deels) kunnen 
beslissen over de mate van authenticatie.  
 
Voor de ontwikkeling van de verschillende EPD’s en PGO’s betekent dit: 

1. Mogelijkheid binnen zorgportaal actuele medicatie op basis van LSP aan te 
bieden. Deze dienen grafisch overzichtelijk weergegeven te worden.  

2. Mogelijkheid binnen zorgportaal op basis van de middels LSP opgehaalde 
actuele medicatielijst verschillen aan te kunnen geven (gestaakt, andere 
dosering, nieuw middel). Hierbij dient een specifiek geneesmiddel gemakkelijk 
geselecteerd te kunnen worden. Doseringen moeten op basis van 
Zorginformatie bouwstenen (ZIB) toegevoegd kunnen worden. Nieuwe 
medicatie dient op basis van Generieke stofnaam en/of voorschrijfproduct te 
kunnen worden toegevoegd of door scannen van de barcode op de 
verpakking. 

3. Mogelijkheid om in 1 scherm voor de zorgprofessional die de verificatie 
doet/voorbereid te zien wat de verschillen zijn tussen actuele medicatie in het 
EPD en de volgens patiënt gebruikte medicatie en LSP actieve medicatie.  

4. Op basis van het scherm dat de verschillen toont dienen de juiste acties 
doorgevoerd te kunnen worden (wijziging doorvoeren/negeren) om de actuele 
medicatielijst te updaten zonder overtypstappen. Als een bevoegd 
voorschrijver dit doet dient het ook direct geaccordeerd te zijn/worden. 

5. Het mogelijk te maken het profiel van voor opname, bij opname en bij ontslag 
en na ontslag vast te kunnen leggen/ terug te kunnen halen en dat digitaal te 
versturen incl de wijzigingen en de reden van wijzigen.  

6. De geconstateerde verschillen moeten bij de bronhouder verwerkt kunnen 
worden zodat een actueel profiel op basis van LSP daadwerkelijk verbetert na 
verificatie. De bronhouder moet ook de acties kunnen overnemen of toch niet 
overnemen in geval van onjuiste interpretatie/ ongewenst behandelbeleid.  

7. Per medicatieopdracht dient de verificatiedatum vastgelegd en verstuurd te 
kunnen worden omdat bij polikliniek/dagbehandeling op basis van de risico-
inventarisatie een deelverificatie wordt uitgevoerd. Dit moet ook uitgewisseld 
kunnen worden middels LSP zodat dat bij andere zorgverleners bekend is. 
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Hiermee worden patiënten niet overstelpt met herhaaldelijke snel opvolgende 
verificaties. 
 

 
Verder roepen we de EPD en PGO leveranciers ketenbreed op om deel te nemen 
aan de uitwisseling van medicatieafspraken door zorgverleners en van de bouwsteen 
gebruik middels zorgportaal of een daar aan gekoppelde persoonlijke 
gezondheidsomgeving (PGO). conform bovenstaande wensen. 
 
De deadline van VIPP B1 op 1 juli 2018 nadert snel. Veel ziekenhuizen zijn volop 
bezig met implementatie van het ophalen van het profiel en het vastleggen van het 
tonen aan de arts. Helaas is het bij het merendeel van de patiënten in Nederland niet 
mogelijk om daadwerkelijk te verifiëren door middel van een gesprek. Om een 
doelmatige verificatie mogelijk te maken en de specialisten en ziekenhuisorganisaties 
niet te overbelasten zijn snel verbeteringen in technische ondersteuning nodig zodat 
ook de patiënten daadwerkelijk kunnen profiteren van het versnellingsprogramma. Zo 
blijft er tijd over om de kwetsbare patiënten daadwerkelijk te spreken (zie figuur 
bijlage). 
 
De auteurs danken, M. v/d Poll, Ziekenhuisapotheker Maxima Medisch Centrum en 
F. van Oosterhout, Orthopedisch Chirurg, Rivas Zorggroep voor het beoordelen van 
het manuscript. 
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