
Voor de huisarts

• Vermeld bij medicatieopdrachten de reden van voorschrijven altijd in het HIS zodat deze informatie beschikbaarkomt

bij gegevensuitwisseling met andere behandelaren.

• Verstuur bij wijzigingen altijd een wijzigings- en/of stopbericht vanuit uw HIS.

• Bij het aanmaken van een recept is het belangrijk om een afwijkende nierfunctie als contra-indicatie tevermelden.

• Bij zwangere vrouwen neemt u de zwangerschap als contra-indicatie mee bij het voorschrijven van medicatie.U heft

deze natuurlijk weer op als de zwangerschap is beëindigd.

• Vergeet niet het medicatie-overzicht in uw HIS aan te passen bij afwijkingen, inclusief contra-indicaties, afwijkende

nierfunctiewaarden en allergieën. Neem relevante zelfzorgmiddelen, bijvoorbeeld chronischeparacetamol of

maagzuurremmers op in het overzicht.

• Sluit aan op het LSP voor het meest actuele medicatieoverzicht.

M.b.t. de apotheker

• Huisarts en apotheker maken afspraken over het versturen van retourberichten bij aflevering van een geneesmiddel.

• Huisarts en apotheker bepalen jaarlijks gezamenlijk welke patiënten voor een farmaceutisch behandelplan in

aanmerking komen.
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M.b.t. specialisten

• Neem contact op met de voorschrijver bij vragen over voorschriften. 

• Voor (complexe) medicatieoverdracht bij GGZ-patiënten vindt u de afspraken tussen GGZ-behandelaar en huisarts 

terug in de Transmurale ketenafspraken chronische GGZ patiënten. Registreer incidenten op het gebied van

medicatieoverdracht in de zorgketen! Dit kan met de functie Transmuraal Incidenten Melden (TIM) via de app of op de 

website van het Transmuraal Platform Amsterdam. Uw melding wordt snel in behandeling genomen en eventuele

maatregelen worden aan u teruggekoppeld.

M.b.t. patiënten

• Wanneer een patiënt doorverwezen wordt naar het ziekenhuis is het belangrijk dat hij/zij een medicatieoverzicht

meeneemt. Adviseer de patiënt om het overzicht bij de apotheek op te vragen en mee te nemen naar het

ziekenhuis. Adviseer ook om de medicijndoosjes mee te nemen. Hier wordt in het ziekenhuis om gevraagd!

• Stimuleer patiënten tot het geven van toestemming voor het delen van (medicatie-)gegevens tussen zorgverleners.

• Stimuleer patiënten toestemming te geven voor het uitwisselen van relevante labwaarden tussen laboratorium,

huisarts en apotheker. Lees de tips voor het geven van toestemming voor het delen van labgegevens.

• Neem kennis van digitale hulpmiddelen die erop gericht zijn de eigen regie van de patiënt over zijn/haar 

medicatiegebruik te bevorderen.

Bekijk www.digitalezorggids.nl voor een uitgebreid overzicht van eHealth mogelijkheden. Bespreek met een patiënt

en mantelzorger welke technologie past bij hun situatie.
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https://www.amsterdam-transmuraal.nl/system/ckeditor_assets/attachments/122/STA-chronische-ggz-patienten.pdf
https://www.amsterdam-transmuraal.nl/tim
https://www.volgjezorg.nl/toestemming
https://www.knmp.nl/patientenzorg/verminderde-nierfunctie/toestemming-labwaarden

