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Betrokkenen: 
Patiënt/Psychiater/Apotheek/Huisarts/Thuiszorg 
 
Knelpunten: 
De psychiater/arts heeft geen goed overzicht/ geen actueel medicatie overzicht. 
Er is geen geborgde terugkoppeling naar apotheek en huisarts 
 
Mogelijke situaties: 
1) Opstellen actueel medicatieoverzicht 
2) Starten nieuwe medicatie 
3) Wijzigen medicatievoorschrift 
4) Stoppen medicatie 
 
 
 
 
1. Opstellen actueel medicatieoverzicht 
 
Betrokkene Verantwoordelijkheid 
Patiënt -  Meenemen actueel medicatieoverzicht 

-  Eventueel opvragen medicatieoverzicht bij de eigen apotheek   
-  Toestemming geven voor overdracht medicatiegegevens 

Psychiater/arts -  Evt. opvragen medicatieoverzicht via fax bij de eigen apotheek (of de 
Dienstapotheek avond, nacht en weekend)) 

-  Doornemen medicatieoverzicht met patiënt  
-  Indien afwijkend patiënt verzoeken wijzigingen door te geven aan voorschrijvend 

arts en de eigen apotheek * 
-  Registreren van het actueel medicatieoverzicht in medicatiemodule EPD 
-  Bij ontslag uit de klinische afdeling een actueel medicatieoverzicht, incl. allergieën 

en ernstige bijwerkingen, faxen naar de eigen apotheek                                                                                   
Apotheek -  Aanleveren medicatieoverzicht en evt. andere relevante informatie op verzoek 

patiënt  
-  Aanleveren medicatieoverzicht en andere relevante informatie op verzoek 

psychiater/arts  
Huisarts -  Benadrukken bij patiënt medicatieoverzicht mee te nemen naar de afspraak 

   bij GGZ na afgifte toestemmingsverklaring 
Thuiszorg -  Meegeven medicatieoverzicht/toedienlijst aan patiënt t.b.v. psychiater/arts 

 
 
*  Indien de patiënt niet in staat is om de wijzigingen zelf door te geven aan voorschrijvend arts/apotheek, 

dat geeft de psychiater/arts deze wijzigingen door. 
 
 
 
 
 
 



2. Starten nieuwe medicatie 
 
Betrokkene Verantwoordelijkheid 
Patiënt -  Afleveren recept aan de eigen apotheek. 
Psychiater/arts -  Elektronisch uitschrijven en printen van recept met e.v.t.  beoogde behandelduur en dit 

 aangeven op het medicatieoverzicht 
-  Versturen recept naar de eigen apotheek via fax of meegeven recept aan patiënt 

Huisarts -  Ontvangen en verwerken van retourinformatie van afleverende apotheek 
Apotheek -  Uitvoeren medicatiebewaking 

-  Faxen trombosedienst bij eventuele interacties 
-  Informatie verstrekken aan patiënt bij eerste en volgende uitgifte 
-  Afleveren voorgeschreven geneesmiddel(en) 
-  Verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg 
-  Verstrekken toedienlijst en geneesmiddelinformatie indien van toepassing 
-  Verstrekken retourinformatie aan huisarts 

Thuiszorg -  Ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte 
   toedienlijst van de eigen apotheek 

 
3. Wijzigen medicatie 

 
Betrokkene Verantwoordelijkheid 
Patiënt -  Afleveren recept aan de eigen apotheek 
Psychiater/arts -  Elektronisch uitschrijven en printen van recept met daarop wijziging en, zo nodig, 

 reden van wijziging en dit aangeven op het medicatieoverzicht 
-  Versturen recept naar de eigen apotheek patiënt via fax of meegeven recept aan 
 patiënt                                                                                                                                      

Huisarts -  Ontvangen en verwerken van retourinformatie van afleverende apotheek   
Apotheek -  Uitvoeren medicatiebewaking 

-  Faxen trombosedienst bij eventuele interacties 
-  Informatie verstrekken aan patiënt bij eerste en volgende uitgifte 
-  Afleveren gewijzigde geneesmiddel(en) indien noodzakelijk 
-  Verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg 
-  Verstrekken toedienlijst en geneesmiddelinformatie indien van toepassing 
-  Verstrekken retourinformatie aan huisarts  

Thuiszorg -  Ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van de eigen 
   apotheek 

 
4. Stoppen medicatie 
 
Betrokkene Verantwoordelijkheid 
Patiënt -  Afleveren recept aan de eigen apotheek 
Psychiater/arts -  Elektronisch uitschrijven en printen van recept met daarop stopbericht en, zo   

 nodig * reden van stoppen en dit aangeven op het medicatieoverzicht 
-  Versturen recept naar eigen apotheek patiënt via fax of meegeven stoprecept aan                               
 de patiënt 
-  Patiënt verzoeken restmedicatie in te leveren bij de eigen apotheek 

Apotheek -  Uitvoeren medicatiebewaking 
-  Faxen trombosedienst bij eventuele interacties 
-  Verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg 
-  Verstrekken toedienlijst en geneesmiddelinformatie indien van toepassing 
-  Verstrekken retourinformatie aan huisarts  
-  Patiënt verzoeken restmedicatie in te leveren bij apotheek 

Huisarts -  Ontvangen en verwerken van retourinformatie van afleverende apotheek   
Thuiszorg -  Ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van de eigen 

   apotheek 
 
* Reden van stoppen wordt alleen vermeld als het allergieën of ernstige bijwerkingen betreft. 


