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Overdracht van medicatiegegevens 
in de praktijk

Inleiding
Deze handreiking is een praktische vertaling van de richtlijn Overdracht van
medicatiegegevens in de keten (2008). Hoewel de richtlijn voor alle sectoren
in de zorg geldt, is deze handreiking specifiek geschreven voor
zorgcoördinatoren in het verpleeghuis, het verzorgingshuis en de thuiszorg.
We besteden kort aandacht aan de situatie in de kraamzorg als onderdeel van
de thuiszorg. 

Doel
Deze handreiking biedt duidelijkheid over met name de taken en
verantwoordelijkheden van verpleegkundigen en verzorgenden bij de
overdracht van medicatiegegevens in de praktijk. In samenwerking met
artsen, apothekers en andere zorgverleners kan op deze manier worden
gewerkt aan een optimale situatie bij de overdracht van medicatiegegevens.
Dit zal de (medicatie)zorg voor de cliënt veiliger maken.  
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Toelichting
Uitgangspunt is de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten
(2008). Het doel van deze richtlijn is het bevorderen van een goede
overdracht van medicatiegegevens en het voorkomen van fouten daarbij.
Daarvoor is het belangrijk dat alle betrokken zorgverleners weten wat ieders
taak en verantwoordelijkheid hierbij is en duidelijke afspraken met elkaar
maken. De richtlijn beschrijft per beroepsgroep de taken en verantwoordelijk-
heden. Per 1 januari 2011 is de richtlijn van kracht. In 2011 wordt
toegegroeid naar volledige implementatie van de richtlijn. De Inspectie voor
de Gezondheidszorg (IGZ) heeft aangegeven dat het toezicht op de naleving
van de implementatie van de richtlijn met beleid zal plaatsvinden. Het
toezicht zal starten in de eerste lijn. Van daaruit zal de IGZ verder uitbouwen
naar andere sectoren. Van belang is dat de IGZ in het kader van meldingen in
alle zorgsectoren de richtlijn als toezichtkader hanteert.

Leeswijzer
In deze handreiking bespreken we in hoofdstuk 1 de belangrijkste
uitgangspunten (spelregels) van de richtlijn en de belangrijkste gevolgen
daarvan voor de betrokken zorgverleners en de cliënt. Daarna gaan we nader
in op de specifieke taken en verantwoordelijkheden van verpleegkundigen en
verzorgenden bij de overdracht van medicatiegegevens in de thuiszorg (en
kraamzorg; hoofdstuk 2) en in het verpleeg- en verzorgingshuis (hoofdstuk
3). Natuurlijk kunnen we niet alle situaties bespreken, waarmee u in de
praktijk te maken krijgt. Daarom is het belangrijk dat u de 'spelregels' van de
richtlijn kent (hoofdstuk 1) zodat u in de praktijk in de geest daarvan kunt
handelen. In hoofdstuk 4 behandelen we belangrijke aandachtspunten bij de
overdracht van medicatiegegevens en mogelijke foutbronnen bij de
overdracht. In hoofdstuk 5 vindt u een lijst met veelgestelde vragen en de
antwoorden daarbij rond het onderwerp overdracht van medicatiegegevens.
Misschien vindt u daar het antwoord op uw vraag.

Deze handreiking gaat uit van verschillende taken en verantwoordelijkheden van de
verpleging en verzorging in het medicatieproces:
 coördinatie van het medicatieproces: het organiseren en faciliteren van het

medicatieproces door verpleging en verzorging
 uitvoering van het medicatieproces: het toedienen van de medicatie en het

registreren hiervan

Het is aan zorgorganisaties om te bepalen bij wie in de organisatie deze taken en
verantwoordelijkheden liggen. Voor de leesbaarheid gaan we in deze handreiking uit
van de termen:
 zorgcoördinator, voor de coördinatie van het medicatieproces 
 verpleegkundige/verzorgende, voor de uitvoering



Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk6

1  De richtlijn

In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste uitgangspunten van de
richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten (2008) en de hieruit
voortvloeiende verantwoordelijkheden van:  
 verpleegkundigen en verzorgenden
 artsen, apothekers en andere zorgverleners
 de cliënt 

Uitgangspunten richtlijn
In de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten (2008) is een
aantal basisafspraken gemaakt: 
 Bij elk contact van de cliënt met een voorschrijver is er altijd een actueel

medicatieoverzicht beschikbaar. Daarop is het handelen van de
voorschrijver gebaseerd. 

 Bij een spoedopname is binnen 24 uur een actueel medicatieoverzicht
beschikbaar.

 Bij overdracht naar een andere schakel in de zorg is binnen 24 uur een
actueel medicatieoverzicht beschikbaar.

Deze basisafspraken zijn in de richtlijn per beroepsgroep nader uitgewerkt in
taken en verantwoordelijkheden. Deze afspraken maken duidelijk voor welk
deel van de medicatieoverdracht de verschillende zorgverleners - vanuit hun
eigen professionaliteit - verantwoordelijk zijn. Dit maakt het medicatieproces
veiliger.

Kenmerkend aan richtlijn 
 De richtlijn gaat niet over de farmaceutische zorg binnen een

zorgorganisatie, maar over de overdracht van medicatiegegevens van de
ene zorgaanbieder naar de andere zorgaanbieder. 

 Elke zorgaanbieder/zorgverlener stelt samen met collega's voor de eigen
lokale situatie een protocol 'Overdracht van medicatiegegevens' op,
gebaseerd op de richtlijn. Het protocol geeft voor de eigen situatie aan hoe
de overdracht van medicatiegegevens tussen zorgaanbieders/zorgverleners
gaat. Dit protocol hoort thuis in het kwaliteitsysteem van de
zorgorganisatie. 

 Het succes bij de overdracht van medicatiegegevens is mede afhankelijk
van het gedrag van de andere zorgaanbieder(s). Wil een overdracht tussen
twee zorgorganisaties goed werken, dan dient de richtlijn bij beide
zorgorganisaties goed geïmplementeerd te zijn. 

 Omdat lokale werkomstandigheden zeer divers zijn, laat de richtlijn
Overdracht medicatiegegevens (2008) de nodige ruimte aan het werkveld
bij de inpassing in de eigen werkomgeving. 

In bijlage 1 vindt u een begrippenlijst
met de definities van de begrippen uit
de richtlijn. Bij het maken van
afspraken is het belangrijk dat
iedereen hetzelfde verstaat onder een
bepaald begrip. 

TIP

 Leg vast in het protocol de wijze
(hoe, waar, wanneer en door wie)
van vastleggen en overdragen van
gegevens over voorschrijven,
afleveren, aanreiken en toedienen
van medicatie.

 Stem uw protocol af op de
protocollen van voorschrijvers en
apothekers. Betrek hen bij het
opstellen van het protocol.

 Betrek ook andere disciplines -
zoals verplegend en verzorgend
personeel, kwaliteitsmedewerkers
en leidinggevenden - en
cliënten(vertegenwoordiging) bij
het opstellen van het protocol. 

TIPS
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Overdrachtsituaties
De richtlijn beschrijft verschillende soorten overdrachtsituaties: 
 ontslag uit de zorgorganisatie naar huis of volgende zorgorganisatie 
 ambulante behandeling/polikliniek
 thuis wonen, zelfstandig, met thuiszorg of wonend in een verzorgingshuis
 consult in de eerste lijn
 aanmelding/opname in zorgorganisatie
 interne overdracht binnen een zorgorganisatie

Om het overzichtelijk te houden behandelen we de overdrachtsituaties per
sector voor drie verschillende situaties:
 cliënten die in zorg komen
 cliënten die in zorg zijn 
 cliënten die uit zorg gaan

Verantwoordelijkheid van verpleegkundigen en verzorgenden 
Een verpleegkundige of verzorgende is volgens de richtlijn bij de overdracht
van medicatiegegevens alleen verantwoordelijk voor de toedienregistratie en
voor de overdracht van deze (toedien)gegevens (en alleen dan, wanneer de
verpleegkundige of verzorgende een taak heeft in het toedienen van de
medicatie!). De verpleegkundige of verzorgende is niet verantwoordelijk voor
het medicatieoverzicht. Dat is de taak van behandelaars, zoals huisartsen,
specialisten, apothekers en bijvoorbeeld trombosedienst. De richtlijn maakt
namelijk een duidelijk verschil tussen verantwoordelijkheden ten aanzien van
het bijhouden van het medicatieoverzicht en het registreren van het
toedienen van de medicatie. Dit betekent ook dat een behandelaar zijn
handelen niet alleen mag baseren op een toedienlijst van de verpleging/
verzorging. De behandelaar moet zorg dragen voor en werken op basis van
een actueel medicatieoverzicht. 

Naamgeving
De richtlijn Overdracht van medicatiegegevens (2008) noemt de termen
medicatieoverzicht (het opstellen en bijhouden hiervan is de verantwoordelijkheid
van arts en apotheker), innameschema (voor de cliënt) en toedienschema (voor
de verpleging/verzorging). 

Bij zelfstandig beheer en gebruik van de medicatie door de cliënt geeft de apotheek
de cliënt tegelijk met de medicatie het innameschema mee, waarop de medicatie
en de gebruiksinstructies staan (en eventueel het medicatieoverzicht). 

Bij hulp bij toediening van de medicatie door verpleging/verzorging moet de
apotheek aan de zorgorganisatie een toedienschema bij de medicatie afleveren. De
zorgorganisatie is in principe verantwoordelijk voor het regelen van een deugdelijke
toedienregistratie. Daarbij maakt de zorgorganisatie gebruik van de toedienlijst bij
de medicatie: het toedienschema met ruimte om het toedienen af te tekenen (te
registreren) door de verpleging/verzorging. Door het leveren van een toedienlijst
(met registratiemogelijkheid) door de apotheker wordt voorkomen dat er fouten
worden gemaakt bij het overnemen (overschrijven) van de medicatie in een 'eigen'
registratiesysteem van de zorgorganisatie. In deze handreiking gaan we van deze
praktijk uit en hebben we het niet over toedienschema, maar alleen over toedienlijst. 

Met de introductie van deze nieuwe termen zijn de namen 'medicijnlijst' en
'aftekenlijst' niet meer in gebruik. 
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Naast het bijhouden van de toedienregistratie en de overdracht daarvan heeft
de verpleegkundige of verzorgende vanzelfsprekend een belangrijke
signalerende taak in het hele medicatieproces. Van hen wordt verwacht dat zij
hiaten of problemen in de zorg signaleren. In veel gevallen is het niet de taak
van de verpleegkundige of verzorgende om dit probleem zelf op te lossen,
maar om dit aan de verantwoordelijke zorgverlener te melden.   

Verantwoordelijkheid van artsen, apothekers en andere zorgverleners
De arts en apotheker hebben in de richtlijn een duidelijke taak ten aanzien
van de overdracht van medicatiegegevens. Zij dragen de zorg voor het medi-
catieoverzicht en het actueel houden van de gegevens van hun patiënten. 

De eigen arts (huisarts of specialist ouderengeneeskunde) en apotheker
beheren ieder een dossier van de cliënt. Zij kunnen, al dan niet gezamenlijk,
een schriftelijk medicatieoverzicht produceren. De eigen arts is
verantwoordelijk voor het bijhouden van het dossier met alle
patiëntgegevens. De apotheker is verantwoordelijke voor het bijhouden van
het dossier met de medicatiegegevens. De dossierbeheerders spreken met
elkaar en met andere zorgverleners af: 
 op welke manier wijzigingen in de medicatie(gegevens) worden

doorgegeven zodat deze in het overzicht kunnen worden opgenomen
 op welke manier (andere) voorschrijvers bij een consult of bij opname een

actueel medicatieoverzicht kunnen krijgen 

Beheerder patiëntdossier
In de thuiszorg en het verzorgingshuis kan de huisarts in voorkomende
gevallen de specialist ouderengeneeskunde voor een oudere patiënt
consulteren. In dat geval heeft de specialist ouderengeneeskunde een
adviserende rol. Als de specialist ouderengeneeskunde de rol van de huisarts
overneemt, zoals in het verpleeghuis, is de specialist ouderengeneeskunde
verantwoordelijk voor het actueel houden van het patiëntdossier. Voor de
samenwerking is het belangrijk dat u weet wie de 'eigen' arts is van de cliënt,
dus wie het patiëntdossier beheert. Wanneer een cliënt bijvoorbeeld wordt
opgenomen in een ziekenhuis, dan zorgen de behandelend arts en de
apotheker van het ziekenhuis - gedurende de opname - voor de registratie
van de gegevens. Na ontslag geven ze - door middel van een actueel
medicatieoverzicht - het stokje weer over aan de volgende behandelaar en
apotheker.  

Taken van de eigen arts
 Bij het voorschrijven controleren of het medicatieoverzicht actueel is: bij de

cliënt (of mantelzorger) navragen of het medicatieoverzicht overeenkomt
met het medicatiegebruik van de cliënt (ook zelfzorgmiddelen).

 Registreren van de wijzigingen in het medicatieoverzicht
(nieuw/gewijzigd/gestopt voorschrift en de reden van voorschrijven). In
het medicatieoverzicht opnemen van informatie over eventuele allergieën,
zelfzorgmiddelen, contra-indicaties en drugs- of alcoholgebruik.

 Bewaken van de medicatie. 
 Vragen van toestemming aan de cliënt om zo nodig medicatiegegevens

over te dragen aan andere zorgverleners. 
 Uitleg geven aan de cliënt en meegeven van wijzigingen of het

geactualiseerde medicatieoverzicht (al dan niet via de apotheker). 
 Zorg dragen dat de apotheker en eventuele andere zorgverleners het

actuele medicatieoverzicht krijgen. 

Een medicatieoverzicht is pas actueel
als het gebruik van de medicatie
geverifieerd is in een gesprek met de
cliënt (of mantelzorger). Dit is de taak
van arts of apotheker.

Toestemming van de cliënt
Het is niet de bedoeling dat
zorgverleners bij elke overdracht
opnieuw toestemming vragen aan de
cliënt, maar een 'eenmalige
toestemming voor het leven' is ook
niet de bedoeling. Bij iedere nieuwe
situatie moet de zorgverlener een
afweging maken of de voorheen
gegeven toestemming ook voor de
nieuwe situatie geldt. 
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Taken van de apotheker
 Controleren of het medicatieoverzicht actueel is: bij het afhalen van de

geneesmiddelen het daadwerkelijk gebruik van de medicijnen navragen.
 Registreren van wijzigingen in het medicatieoverzicht (als gevolg van

bezoek aan een zorgverlener, gesprek met de cliënt of door eigen
aflevering) en een actueel medicatieoverzicht kunnen leveren.

 Bewaken van de medicatie.
 Toestemming vragen aan de cliënt om zo nodig medicatiegegevens over te

dragen aan andere zorgverleners.
 Zorg dragen dat - op verzoek van en met toestemming van de cliënt - de

zorgverlener, bij wie de cliënt op consult gaat, het actuele
medicatieoverzicht ter beschikking heeft. 

 Zorg dragen dat bij opname van de cliënt - op verzoek van en met
toestemming van de cliënt - het medicatieoverzicht binnen 24 uur
beschikbaar is.

 De cliënt bij gebruik van nieuwe medicatie toelichting, gebruiksinstructie
en een bijsluiter meegeven. 

 De cliënt bij iedere uitgifte een actueel innameschema/medicatieoverzicht
meegeven. 

 Indien een zorgorganisatie betrokken is bij het medicatieproces: bij iedere
uitgifte zorgen voor een toedienlijst (en een medicatieoverzicht).

 Zo nodig voorlichting geven over medicatie aan de cliënt en aan de
medewerkers van de zorgorganisatie.

De huisarts en de apotheker staan centraal in het medicatieproces in de eerste
lijn. Bij een onjuiste, onduidelijke of onvolledige overdracht van
medicatiegegevens moeten zorgverleners dit altijd terugkoppelen aan de
verantwoordelijke apotheker. De eigen apotheker van de cliënt zorgt ervoor
dat het medicatieoverzicht actueel is en beschikbaar blijft en is - naast de
huisarts - verantwoordelijk voor de medicatiebewaking. Hiervoor moet de
apotheker natuurlijk wel informatie krijgen van de voorschrijvers of andere
betrokken zorgverleners. Voor de cliënten - voor wie de zorgorganisatie een
taak heeft in het medicatieproces - onderhoudt de zorgcoördinator het
contact met de apotheker, huisarts en - indien van toepassing - de
trombosedienst.  

Andere zorgverleners 
Er zijn nog meer zorgverleners/voorschrijvers waarmee de zorgorganisatie te
maken heeft, zoals de trombosedienst, tandarts, artsen in de polikliniek en de
GGZ. Ook deze voorschrijvers hebben een actueel medicatieoverzicht nodig
om goede zorg te kunnen verlenen. Dat is de taak en verantwoordelijkheid
van de eigen arts en apotheker van de cliënt. Andere voorschrijvers moeten
veranderingen in de medicatie en relevante informatie doorgeven aan de arts
en apotheker, die het dossier van de cliënt bijhouden. 

Duidelijke taken
De arts en apotheker hebben een
duidelijk omschreven taak in de
overdracht van medicatiegegevens.
Daarop kunt u hen aanspreken. Bij
opname van de cliënt in een andere
zorgorganisatie zijn de eigen arts en
apotheker verantwoordelijk voor een
actueel medicatieoverzicht. 
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Verantwoordelijkheid van de cliënt
De richtlijn Overdracht van medicatiegegevens (2008) beschrijft ook de
verantwoordelijkheid van de cliënt zelf. Die verantwoordelijkheid hangt af
van het feit of de cliënt de medicatie (nog) in eigen beheer heeft. Er zijn drie
situaties mogelijk. De cliënt heeft: 
a. de medicatie geheel in eigen beheer
b. de medicatie deels in eigen beheer/deels overgedragen
c. het beheer van de medicatie geheel overgedragen aan de zorgorganisatie

a. De cliënt heeft de medicatie geheel in eigen beheer
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor: 
 de afspraken en de contacten met arts, apotheker en andere zorgverleners
 het geven van de juiste informatie over het gebruik van de medicatie en

eventuele zelfzorgmedicatie en over relevante leefgewoonten
 het beheer en gebruik van de voorgeschreven medicatie en

zelfzorgmedicatie  

Bij een consult met een andere voorschrijver is de cliënt zelf verantwoordelijk
voor 
 het beschikbaar hebben van het eigen medicatieoverzicht (indien de cliënt

niet hierover beschikt, vraagt hij dit bij huisarts of apotheker)
 het beschikbaar hebben van het actuele doseringsschema van de

trombosedienst (indien van toepassing) 

Bij een cliënt met medicatie geheel in eigen beheer of bij wie de mantelzorg
de medicatie beheert, heeft de verpleegkundige of verzorgende geen taak of
verantwoordelijkheid in het kader van de overdracht van medicatiegegevens.
Daarom zullen we in deze handreiking aan deze situatie verder geen
aandacht besteden. 

b. De cliënt heeft de medicatie deels in eigen beheer/deels overgedragen
Bij situaties van gedeeltelijke overname van beheer kunnen makkelijk
onduidelijkheden ontstaan. Het is van belang dat de zorgcoördinator
duidelijke afspraken maakt met de cliënt over de taakverdeling en
bijbehorende verantwoordelijkheden. Leg dit ook duidelijk vast in het
zorgplan. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen. Het gaat erom
welke handelingen bij welke geneesmiddelen zijn overgedragen aan de
zorgorganisatie. Het kan zijn dat:  
 een deel van het proces geheel of gedeeltelijk is overgedragen

(bijvoorbeeld: de partner van de cliënt bestelt de medicatie, maar de
verpleegkundige/verzorgende dient alle medicatie toe vanwege dementie
van de cliënt) 

 bij één geneesmiddel het toedienen is overgedragen (bijvoorbeeld: de
cliënt beheert en gebruikt alle medicatie zelfstandig, uitgezonderd het
toedienen van de insuline door de thuiszorg) 

Indien de cliënt de medicatie in eigen beheer heeft, maar alleen hulp nodig
heeft bij het toedienen van (bepaalde) medicatie is de cliënt zelf
verantwoordelijk zoals beschreven onder situatie a De cliënt heeft de
medicatie geheel in eigen beheer. In overleg (en indien mogelijk) kan de
cliënt zelf een kopie van de toedienlijst meenemen naar een consult/andere
zorgorganisatie. 

De situatie dat de cliënt de medicatie
geheel of gedeeltelijk in eigen beheer
heeft zal vooral voorkomen in de
thuiszorg en de kraamzorg. Ook in
het verzorgingshuis wonen -
weliswaar steeds minder - cliënten
met medicatie in eigen beheer. In het
verpleeghuis zal deze situatie
voornamelijk voorkomen in geval van
revalidatie. 

Beoordeling eigen beheer
De zorgcoördinator bespreekt/
beoordeelt zo nodig periodiek het
eigen beheer van de verschillende
geneesmiddelen met de cliënt en/of
de mantelzorger. Indien de
zorgcoördinator van oordeel is dat de
cliënt niet (meer) in staat is tot eigen
beheer, maakt de coördinator hierover
duidelijke zorgafspraken met de cliënt
of diens mantelzorger. Het IVM heeft
een instrument voor het Beoordelen
Eigen beheer van Medicatie (BEM) bij
cliënten. Meer informatie hierover
vindt u op www.medicijngebruik.nl of
via bem@medicijngebruik.nl. 
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Voor de onderdelen waarvoor de cliënt geheel zelf verantwoordelijk is,
onderhoudt de cliënt zelf het contact met arts, apotheker en andere
zorgverleners en is de cliënt zelf verantwoordelijk voor het geven van de
juiste relevante informatie.

c. De cliënt heeft de medicatie geheel overgedragen aan de zorgorganisatie
De zorgcoördinator heeft met de cliënt afspraken gemaakt en het beheer van
de medicatie is geheel overgedragen. Daarmee is de zorgorganisatie
verantwoordelijk voor:
 de afspraken en de contacten met arts, apotheker en andere zorgverleners 
 het beschikbaar hebben van de voorgeschreven medicatie van de cliënt 
 het beschikbaar hebben en bijhouden van de toedienlijst 
 het beschikbaar hebben van het actuele doseringsschema van de

trombosedienst (indien van toepassing) 

Indien de cliënt zelf ook niet verantwoordelijk kan zijn voor het geven van de
juiste informatie aan andere zorgverleners over het gebruik van de
geneesmiddelen en over relevante leefgewoonten, neemt de zorgorganisatie
deze verantwoordelijkheid over van de cliënt. 

Let op!
In hoofdstuk 2 en 3 bespreken we de taken van verpleegkundigen en verzorgenden,
waarbij het beheer van de medicatie volledig is overgedragen aan de
zorgorganisatie. 
We gaan in deze handreiking niet uitgebreid in op de situaties waarbij de cliënt de
medicatie gedeeltelijk in eigen beheer heeft (situatie b). De taken en
verantwoordelijkheden van de verpleging en verzorging zijn namelijk afhankelijk van
de afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van het eigen beheer. 
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2  Medicatieoverdracht in thuiszorg 

Bij een cliënt die thuis woont en die het beheer van de medicatie heeft
overgedragen aan de zorgorganisatie, is de thuiszorg verantwoordelijk voor
het beheer, het toedienen van de medicatie en het toezicht houden op een
juist gebruik hiervan. Dit betekent dat de zorgcoördinator een verantwoorde-
lijkheid heeft ten aanzien van de overdracht van toediengegevens met
betrekking tot de medicatie van de cliënt.  

De richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten (2008) stelt dat de
thuiszorg verantwoordelijk is voor: 
 het nagaan of bij de cliënt een toedienlijst van de apotheek aanwezig is
 de toedienregistratie van de medicatie
 het meegeven van (een kopie van) de toedienlijst met de cliënt bij een

consult met een andere voorschrijver dan de huisarts (bijvoorbeeld in de
polikliniek of bij de GGZ), bij opname in een zorgorganisatie en bij een
interne overdracht binnen de zorgorganisatie

Bij de overdracht van medicatiegegevens zijn drie verschillende situaties te
onderscheiden: 
1. de cliënt komt in zorg
2. de cliënt is in zorg
3. de cliënt gaat uit zorg

In elke situatie zijn er specifieke taken bij de overdracht van medicatie-
gegevens. Hieronder bespreken we per situatie de taken van de thuiszorg-
medewerker. Hierbij maken we onderscheid tussen taken voor de
zorgcoördinator en taken voor overige verzorgenden en verpleegkundigen
van de thuiszorg (indien van toepassing). 

Uitgangspunt bij dit hoofdstuk is dat
het beheer van de medicatie volledig
is overgedragen aan de
zorgorganisatie. 

Kraamzorg
In de kraamzorg is meestal sprake van eigen beheer van de medicatie van de moeder
of van het kind. De moeder onderhoudt dan zelf het contact over de medicatie met
verloskundige en andere zorgverleners en is zelf verantwoordelijk voor het geven van
de juiste relevante informatie. De verloskundige is eindverantwoordelijk voor de zorg
tijdens het kraambed thuis en verantwoordelijk voor de overdracht van de
medicatiegegevens van de door hem/haar voorgeschreven medicatie. De
kraamverzorgende draagt geen verantwoordelijkheid voor medicatie van de moeder
of het kind en heeft geen taak in de overdracht van de medicatiegegevens van
moeder of kind. 
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Situatie 1: de cliënt komt in zorg
Voor een cliënt die in zorg komt, maakt de zorgcoördinator afspraken over de
zorg die de thuiszorgorganisatie gaat verlenen. Uitgangspunt hierbij is welke
zorg in de nieuwe situatie geïndiceerd is. Dit geldt ook voor cliënten die
opnieuw in zorg komen.

Indien er sprake is van (deels) overgedragen beheer gaat de zorgcoördinator
bij de intake na welke hulp de cliënt nodig heeft bij het gebruik van de
medicatie en bij welke geneesmiddelen die zorg nodig is. Hiervoor vraagt de
cliënt een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De
zorgcoördinator maakt afspraken over het beheer van de medicatie met de
cliënt en spreekt deze afspraken door met de cliënt (en mantelzorg), zodat ze
helder zijn voor alle partijen. Vervolgens legt de zorgcoördinator deze
afspraken vast in het zorgplan. Vergeet niet (in overleg met de cliënt/
mantelzorg) huisarts en apotheker hierover te informeren.

Taken van de zorgcoördinator bij een cliënt die in zorg komt
 Bij ontslag van de cliënt uit een zorgorganisatie: vragen naar de

verpleegkundige overdracht, de toedienlijst van de zorgorganisatie en naar
eventuele bijzonderheden en deze zorgvuldig doorlezen.

 Maken van duidelijke afspraken met de cliënt. Om welke geneesmiddelen
gaat het? Welke taken neemt de thuiszorg over? Welke niet? 

 Informeren naar het eventueel zelfstandig beheer en gebruik van de
overige medicatie.

 Vastleggen van de overname van beheer in het cliëntdossier (met
bijbehorende zorgovereenkomst, die de cliënt ondertekent).

 Zo nodig regelen van het uitvoeringsverzoek van de huisarts (bij
voorbehouden handelingen). 

 Vragen van toestemming aan de cliënt om betrokken zorgverleners te
informeren en hen op de hoogte stellen dat de cliënt in zorg is bij de
thuiszorg. 

 Zorg dragen voor de aanwezigheid van de medicatie, de toedienlijst van de
apotheek (zie bijlage 2) en - indien van toepassing - een doseringsschema
van de trombosedienst/pijnpoli.

 Maken van afspraken met onder andere de trombosedienst over het
doseringsschema en het onderhouden van contact. Leg deze afspraken
vast!

 Zorgen dat er organisatiebreed duidelijke afspraken zijn met arts en
apotheker over het bestellen en afleveren van de medicatie en actuele
toedienlijsten en het onderhouden van contacten. Zonodig aankaarten bij
de manager.

Voor een cliënt die opnieuw in zorg
komt na een (ziekenhuis)opname,
gelden dezelfde regels als voor een
nieuwe cliënt. Er zal een actuele
toedienlijst van de apotheek moeten
komen. Door uit te gaan van de oude
situatie kunt u fouten maken. 

Maak afspraken met de apotheek
over het (gelijk)tijdig aanleveren van
de toedienlijst bij nieuwe medicatie/
wijzigingen in de medicatie van de
cliënt. Dan beschikt u altijd over een
actuele toedienlijst. Schrijf nooit
medicatiegegevens over! 

TIP

Wees proactief wanneer van tevoren
bekend is dat een cliënt in zorg komt.
 Regel dat wat kan van tevoren. 
 Informeer of de medicatie naar

verwachting nog zal veranderen. 
 Vraag naar de overdracht uit de

zorgorganisatie en naar de
indicatiestelling. 

 Neem indien mogelijk al contact
op met de mantelzorg of apotheek
(voor contact met de apotheek is
toestemming van de cliënt nodig).  

TIPS
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Situatie 2: de cliënt is in zorg
De zorgcoördinator heeft met de cliënt afspraken over de zorg rond de
medicatie gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het zorgplan. Bij de cliënt thuis is
een toedienlijst beschikbaar. Bij de taken rond de overdracht van
medicatiegegevens maken we onderscheid tussen taken voor de
zorgcoördinator en taken voor overige verzorgenden en verpleegkundigen
van de thuiszorg. 

Taken van de thuiszorgmedewerkers bij een cliënt die in zorg is
 Registreren van de toegediende medicatie bij de cliënt.
 Signaleren van problemen bij het medicatiegebruik van de cliënt en zo

nodig actie hierop ondernemen in overleg met de cliënt.
 Alert zijn op klachten van de cliënt en zo nodig hierop actie ondernemen,

zo mogelijk in overleg met de cliënt.

Het is niet de taak van de thuiszorgmedewerker: 
 om zich te bemoeien met medicatietaken waarvoor geen indicatie is 
 om - zonder indicatie - taken over te nemen van de cliënt of de

mantelzorger. Let op: nood breekt wet!

Aanvullende taken van een zorgcoördinator bij een cliënt die in zorg is  
 Zorg dragen voor het aanleveren van (een kopie van) de actuele

toedienlijst aan andere zorgverleners - zoals bijvoorbeeld bij een
(poliklinisch) consult aan arts of tandarts.

 Onderhouden van het contact met arts, apotheek en trombosedienst in
overleg met de cliënt of mantelzorger (met instemming van de cliënt)

 Periodiek bespreken/beoordelen (minstens eenmaal per jaar) van het eigen
beheer met de cliënt en/of de mantelzorger en zo nodig organiseren van
hulp of een (her)indiceringtraject. 

Situatie 3: de cliënt gaat uit zorg
Er zijn vier verschillende scenario's voor de cliënt, die uit zorg gaat. We
beschrijven de taken per situatie.   

Taken van de zorgcoördinator bij een cliënt die uit zorg gaat
a. De cliënt blijft in zorg, maar heeft geen indicatie meer voor hulp bij het
toedienen van de medicatie. Dit kan bijvoorbeeld omdat de cliënt de
geneesmiddelen, waarbij hulp nodig was, niet meer hoeft te gebruiken. Of
omdat de cliënt weer zelfstandig de medicatie kan gebruiken. Daardoor
veranderen de taken en verantwoordelijkheden van de thuiszorg. De
zorgcoördinator:
 maakt duidelijke afspraken met de cliënt over de nieuwe situatie en legt

deze afspraken vast in het zorgplan 
 spreekt met de cliënt af wie de huisarts, apotheek en - indien van

toepassing - de trombosedienst over de nieuwe situatie informeert en legt
dit vast

 informeert de betrokken collega's over deze verandering(en) 
Hiermee kan de situatie van 'een cliënt met eigen beheer' ontstaan voor de
thuiszorg, zoals beschreven is in hoofdstuk 1. Dit heeft duidelijke
consequenties voor de taken en het handelen van de medewerkers van de
thuiszorg. 

Zorg dat er altijd maar één
toedienlijst in het dossier aanwezig
is. Van oude toedienlijsten moet - in
een oogopslag - duidelijk zijn dat zij
niet actueel zijn. Maak duidelijk
onderscheid tussen archief en
werkdossier. 

TIP
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b. De cliënt heeft helemaal geen hulp meer nodig van de thuiszorg en gaat
uit zorg. De cliënt kan de eigen medicatie weer zelf gebruiken of heeft de
medicatie, waarbij hulp nodig was, niet meer nodig. De zorgcoördinator: 
 spreekt met de cliënt af wie de huisarts, apotheek en - indien van

toepassing - de trombosedienst over de nieuwe situatie informeert 
 spreekt de nieuwe situatie door met de cliënt en draagt de bijbehorende

verantwoordelijkheden duidelijk over aan de cliënt zelf 

c. De cliënt gaat over van de thuiszorg naar een andere zorgorganisatie of
ziekenhuis. In dit geval is er sprake van overdracht van medicatiegegevens.
De zorgcoördinator zorgt - zo snel mogelijk - voor het aanleveren van de
actuele toedienlijst aan andere zorgverleners door het toevoegen van (een
kopie van) de toedienlijst bij de zorgoverdracht. 

d. De cliënt overlijdt. Dan is er vanzelfsprekend geen sprake van overdracht
van medicatiegegevens. Overleg met de huisarts wie andere zorgverleners
informeert over het overlijden van de cliënt. 

Zorg voor Veilig
Wilt u de zorg thuis nog veiliger
maken? Dan kunt u gratis de module
'Medicatieveiligheid achter de
voordeur' in het kader van 'Zorg voor
Veilig' downloaden via
www.zorgvoorveilig.nl. 
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3  Medicatieoverdracht in verzorgings-
en verpleeghuis 

Bij een cliënt die in het verpleeg- of verzorgingshuis woont en die het beheer
van de medicatie geheel heeft overgedragen ligt de verantwoordelijkheid
voor het beheer, het toedienen en het toezicht houden op een juist gebruik
van de geneesmiddelen bij de zorgorganisatie. Dit betekent dat de
zorgcoördinator een verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de
overdracht van medicatiegegevens. 

De richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten (2008) stelt dat de
zorgorganisatie verantwoordelijk is voor: 
 het nagaan of bij de cliënt een toedienlijst van de apotheek aanwezig is
 de toedienregistratie van de medicatie
 het meegeven van (een kopie van) de toedienlijst met de cliënt bij een

consult met een andere arts (bijvoorbeeld in de polikliniek of bij de GGZ),
bij opname in een zorgorganisatie en bij een interne overdracht binnen de
zorgorganisatie

Bij de overdracht van medicatiegegevens zijn drie verschillende overdracht-
situaties te onderscheiden: 
situatie 1: de cliënt komt in zorg
situatie 2: de cliënt is in zorg (bewoner van het verzorgingshuis/verpleeghuis)
situatie 3: de cliënt gaat (tijdelijk) uit zorg

In elke situatie zijn er specifieke taken bij de overdracht van medicatie-
gegevens. Hieronder bespreken we per situatie de taken van verpleeg-
kundigen en verzorgenden. Hierbij maken we onderscheid tussen taken voor
de zorgcoördinator en taken voor overige verpleegkundigen en
verzorgenden. 

Situatie 1: de cliënt komt in zorg
Voor een cliënt die in het verzorgingshuis of verpleeghuis komt wonen, maakt
de zorgcoördinator afspraken over de zorg die de zorgorganisatie gaat
verlenen. Ook bij cliënten die opnieuw in zorg komen na een (ziekenhuis)
opname moeten altijd nieuwe afspraken gemaakt worden over (hulp bij) de
medicatie. Uitgangspunt hierbij is welke zorg in de nieuwe situatie
geïndiceerd is. Voor deze situatie gelden in principe dus dezelfde regels als
voor een nieuwe cliënt. Door uit te gaan van de oude situatie kunt u fouten
maken. 

Indien er sprake is van (deels) overgedragen beheer gaat de zorgcoördinator
bij de intake na welke hulp de cliënt nodig heeft bij het gebruik van de
medicatie en bij welke geneesmiddelen die zorg nodig is. Zo nodig overlegt
de coördinator hierover met arts of apotheker. De coördinator maakt
daarover afspraken en spreekt deze door met de cliënt (en mantelzorg), zodat
ze helder zijn voor alle partijen. Vervolgens worden deze afspraken
vastgelegd in het zorgplan en worden arts en apotheker hierover
geïnformeerd. 

Uitgangspunt bij dit hoofdstuk is dat
het beheer van de medicatie volledig
is overgedragen aan de zorg-
organisatie. 

Wees pro-actief, wanneer bekend is
dat een cliënt in het verzorgingshuis
of verpleeghuis komt wonen.
 Regel dat wat kan van tevoren. 
 Informeer of de medicatie naar

verwachting nog zal veranderen. 
 Vraag eventueel naar de

overdracht uit het ziekenhuis/de
zorgorganisatie en naar de
indicatiestelling. 

 Neem indien mogelijk al contact
op met de mantelzorg, apotheek
of huisarts (hiervoor is
toestemming van de cliënt nodig).  

TIPS
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Taken van de zorgcoördinator bij een cliënt die in zorg komt
 Indien de cliënt in zorg was bij de thuiszorg of bij ontslag uit een

ziekenhuis of andere zorgorganisatie: vragen naar de verpleegkundige
overdracht, de toedienlijst van de zorgorganisatie en naar eventuele
bijzonderheden en deze zorgvuldig doorlezen.

 Maken van duidelijke afspraken met de cliënt. Om welke geneesmiddelen
gaat het? Welke taken neemt de zorgorganisatie over? Welke niet? 

 Informeren naar het eventueel zelfstandig beheer en gebruik van de
overige medicatie.

 Vastleggen van de overname van beheer in het zorgdossier van de cliënt
(met bijbehorende zorgovereenkomst, die de cliënt ondertekent).

 Zo nodig regelen van het uitvoeringsverzoek van de huisarts/specialist
ouderengeneeskunde (bij voorbehouden handelingen). 

 Zorg dragen voor de aanwezigheid van de medicatie, een toedienlijst van
de apotheek (zie bijlage 2) en - indien van toepassing - een
doseringsschema (van de trombosedienst/pijnpoli).

 Vragen van toestemming aan de cliënt om betrokken zorgverleners te
informeren.

 Maken van afspraken met onder andere de trombosedienst over het
doseringsschema en het onderhouden van contacten. Leg deze afspraken
vast! 

 Maken van concrete afspraken met arts en apotheker over het bestellen en
afleveren van de medicatie en de actuele toedienlijst en het onderhouden
van contact. Leg deze afspraken vast! 

Situatie 2: de cliënt is in zorg (bewoner van het verzorgingshuis/
verpleeghuis)
De zorgcoördinator heeft met de cliënt afspraken gemaakt, die zijn
vastgelegd in het zorgplan. Voor de cliënt is een toedienlijst beschikbaar. Bij
de taken rond de overdracht van medicatiegegevens maken we onderscheid
tussen taken voor de zorgcoördinator en taken voor overige
verpleegkundigen en verzorgenden. 

Taken van de verpleging/verzorging bij een cliënt die in zorg is 
 bijhouden van registratie van de toegediende medicatie bij de cliënt
 signaleren van problemen bij het medicatiegebruik van de cliënt en zo

nodig actie hierop ondernemen in overleg met de cliënt 
 alert zijn op klachten van de cliënt en zo nodig hierop actie ondernemen,

zo mogelijk in overleg met de cliënt

Indien de cliënt of mantelzorg eigen taken heeft bij het beheer of het gebruik
van de medicatie is het niet de taak van de verpleging/verzorging om zich te
bemoeien met die medicatietaken of om die taken van de cliënt of
mantelzorger over te nemen. Let op: nood breekt wet!

Aanvullende taken van de zorgcoördinator bij een cliënt die in zorg is 
 Zorg dragen voor het aanleveren van (een kopie van) de actuele

toedienlijst aan andere zorgverleners, bijvoorbeeld bij een (poliklinisch)
consult aan arts of tandarts.

 Onderhouden van het contact met arts, apotheek en trombosedienst in
overleg met de cliënt of mantelzorger.

 Periodiek bespreken/beoordelen (minstens eenmaal per jaar) van het eigen
beheer met de cliënt en/of de mantelzorger en zo nodig organiseren van
hulp of een (her)indiceringtraject. 

Maak organisatiebreed afspraken met
de apotheek over het (gelijk)tijdig
aanleveren van de toedienlijst bij
nieuwe medicatie/wijzigingen in de
medicatie van de cliënt. Dan beschikt
u altijd over een actuele toedienlijst.
Schrijf nooit medicatiegegevens over! 

TIP

Zorg dat er altijd maar één
toedienlijst in het dossier aanwezig
is. Van oude toedienlijsten moet - in
een oogopslag - duidelijk zijn dat zij
niet actueel zijn. Maak duidelijk
onderscheid tussen archief en
werkdossier. 

TIP
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Situatie 3: de cliënt gaat uit zorg
Er zijn vier verschillende scenario's voor een cliënt om uit zorg te gaan. We
beschrijven de taken per situatie.   

Taken van de zorgcoördinator bij een cliënt die uit zorg gaat
a. De cliënt gaat naar huis en kan de medicatie weer zelf gebruiken of heeft
de medicatie, waarbij hulp nodig was, niet meer nodig. In dit geval is er geen
sprake van overdracht van medicatiegegevens aan andere zorgverleners. Wel
is het van belang dat de zorgcoördinator: 
 de nieuwe situatie doorspreekt met de cliënt en de verantwoordelijkheid

voor de medicatie duidelijk overdraagt aan de cliënt 
 met de cliënt afspreekt wie de huisarts, apotheek en - indien van

toepassing - de trombosedienst over de nieuwe situatie informeert 

b. De cliënt gaat naar huis en het beheer van de medicatie is (deels)
overgedragen aan de thuiszorg. In dit geval is er sprake van overdracht van
medicatiegegevens. De zorgcoördinator: 
 zorgt - zo snel mogelijk - voor het aanleveren van de actuele toedienlijst

aan de thuiszorg door het toevoegen van (een kopie van) de toedienlijst bij
de zorgoverdracht

 informeert - in overleg met de cliënt - de huisarts, apotheek en - indien
van toepassing - de trombosedienst over de nieuwe situatie 

c. De cliënt blijft wel in het verzorgings- of verpleeghuis wonen, maar heeft
geen hulp meer nodig bij het toedienen van de medicatie (deze situatie zal
zelden of niet voorkomen in het verpleeghuis). Dit kan bijvoorbeeld omdat de
cliënt de geneesmiddelen, waarbij hulp nodig was, niet meer hoeft te
gebruiken. Of omdat de cliënt weer zelfstandig de medicatie kan gebruiken.
Daardoor veranderen de taken en verantwoordelijkheden van de verpleging/
verzorging. De zorgcoördinator: 
 maakt afspraken met de cliënt over de nieuwe situatie en legt deze

afspraken vast in het zorgplan 
 spreekt met de cliënt af wie de huisarts, apotheek en - indien van

toepassing - de trombosedienst over de nieuwe situatie informeert
 informeert de collega's over deze verandering 
Hiermee kan de situatie van 'een cliënt met medicatie in eigen beheer'
ontstaan, zoals beschreven is in hoofdstuk 1. Dit heeft duidelijke
consequenties voor de taken en verantwoordelijkheden en daardoor voor het
handelen van de verpleging/verzorging. 

d. De cliënt gaat naar een andere zorgorganisatie of wordt opgenomen in het
ziekenhuis. In dit geval is er duidelijk sprake van overdracht van
medicatiegegevens. De zorgcoördinator: 
 zorgt - zo snel mogelijk - voor het aanleveren van (een kopie van) de

toedienlijst bij de zorgoverdracht aan de zorgverleners in de andere
zorgorganisatie  

 informeert - in overleg met de cliënt - de huisarts, apotheek en (indien van
toepassing) de trombosedienst over de nieuwe situatie 

e. De cliënt overlijdt. Dan is er vanzelfsprekend geen sprake van overdracht
van medicatiegegevens. Overleg met de arts wie andere zorgverleners
informeert over het overlijden van de cliënt. 

Wees proactief wanneer bekend is dat
een cliënt binnenkort naar huis gaat
of wanneer een opname in ziekenhuis
of andere zorgorganisatie is gepland. 
 Regel dat wat kan van tevoren. 
 Overleg met de arts of de

medicatie naar verwachting voor
ontslag nog zal veranderen. 

 Neem contact op met de
zorgcoördinator van de volgende
zorgorganisatie

 Zorg ervoor dat (een kopie van) de
toedienlijst en de overdracht naar
het ziekenhuis/de zorgorganisatie/
de thuiszorg op tijd klaar zijn. 

TIPS
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4  Aandachtspunten bij medicatie-
overdracht

In dit hoofdstuk bespreken we de volgende aandachtspunten:
 afspraken met samenwerkingspartners en de cliënt 
 fouten bij overdracht van medicatiegegevens  

Duidelijke afspraken
Voor een goede overdracht van medicatiegegevens is samenwerking
noodzakelijk. De richtlijn bepaalt de globale spelregels ten aanzien van taken
en verantwoordelijkheden bij de overdracht van medicatiegegevens. Het is
aan het bestuur/management om via afspraken met andere zorgverleners die
betrokken zijn in het medicatieproces de uitvoering in de praktijk te
faciliteren. Spreek het management daarop aan als dat niet het geval is.
Inventariseer met welk zorgverleners (artsen, apothekers en ziekenhuizen) u
regelmatig samenwerkt en zorg ervoor dat de samenwerkingsafspraken met
deze zorgverleners voor u duidelijk zijn en in een helder protocol zijn
vastgelegd.

Afspraken met samenwerkingspartners
Voor een overleg met samenwerkingspartners zijn de volgende punten van
belang: 
 Inventariseer wat lastige of risicovolle situaties zijn - bijvoorbeeld acute en

niet te plannen situaties - en maak daarover samenwerkingsafspraken. 
 Maak afspraken over hoe de overdracht van medicatiegegevens loopt in

concrete situaties, bijvoorbeeld het bezoek van de cliënt aan polikliniek of
tandarts. Een hulpmiddel hierbij is de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings
Afspraak (LESA) Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn (2010).

 Maak afspraken over tijdige informatie-uitwisseling in veelvoorkomende
niet geplande situaties. Denk bijvoorbeeld aan niet ontvangen medicatie,
recepten of doseerschema's. 

Hoe goed taken en verantwoordelijkheden op papier ook verdeeld zijn, er
zullen in de praktijk altijd onduidelijkheden of zwakke punten te vinden zijn.
Met name in acute situaties buiten kantooruren. Denk na over te verwachten
situaties en probeer afspraken hiervoor te maken. Probeer zelf pro-actief te
zijn en stimuleer andere zorgverleners dat ook te doen. 

Wanneer er in de samenwerking iets niet goed loopt, bespreek dan - intern
en extern - die situaties. Kijk hoe het kon gebeuren zonder de schuld op
iemand te schuiven en bekijk hoe in de toekomst dergelijke situaties
voorkomen kunnen worden.



Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk20

Afspraken met de cliënt
Bij afspraken met de cliënt - en eventueel de mantelzorg - is het maken en
vastleggen van afspraken vaak niet voldoende. 
 Leg bij het maken van afspraken de cliënt uit wat de afspraak betekent

voor de praktijk van alledag. 
 Maak duidelijk wat de verpleging/verzorging wel en niet doet. Zeker

wanneer de cliënt of de mantelzorg nog taken heeft in het beheer van de
medicatie. Maak duidelijke afspraken over de bijbehorende
verantwoordelijkheden. Wat betekent het als het fout gaat? 

 Betrek mantelzorgers bij de afspraken die u met de cliënt maakt. Wanneer
dit niet gebeurt kan dat leiden tot problemen en misvattingen. 

Fouten bij overdracht van medicatiegegevens 
Elke overdrachtsituatie van gegevens van een cliënt geeft een risico op
fouten. Dit geldt vooral bij de overdracht van cliënten tussen zorgorganisaties.

Wees alert op de volgende situaties. Probeer deze situaties in de praktijk
bijtijds te signaleren en onderneem actie. 
 Ontbreken van protocollen voor de overdracht van medicatiegegevens of

van overdrachtsformulieren. 
 Ontbreken of het niet op tijd beschikbaar zijn van overdrachtsgegevens.
 Ontbreken of het niet op tijd beschikbaar zijn van de medicatie van de

cliënt.
 Onduidelijke formulering in overdrachten.
 Met de hand veranderde toedienlijsten.
 In gebruik zijn en overdragen van meerdere toedienlijsten van dezelfde

cliënt.
 Fouten in recepten (naam, tijdstip, sterkte of dosering). Bij vermoeden

hiervan altijd contact opnemen met apotheek!
 Onduidelijke of incomplete toedienlijsten, bijvoorbeeld door gebruik van

verouderde bronnen. 
 Ontbreken van zelfzorgmedicatie, medicatie met stopperiodes en 'zo

nodig' medicatie op de toedienlijsten. 
 Noodzakelijke tussentijdse wijzigingen in de medicatie (met name bij

weekdoseersystemen). 
 Verouderde toedienlijsten in overdrachtsituaties door wijzigingen in de

medicatie op de dag van opname of ontslag.
 Niet melden van fouten (intern en extern gemaakte fouten). Een gemiste

kans om van fouten te leren! 
 Fouten door omzetten van medicatie, met name na ontslag uit het

ziekenhuis (risico: dubbelmedicatie). 
 Onvoldoende inzicht in werkzaamheden en verantwoordelijkheden van

andere zorgverleners.

Leg afspraken vast en werk zoveel
mogelijk met protocollen en vaste
formulieren/formats. Niet alleen
intern, maar ook in de samenwerking
met de cliënt en andere zorgverleners.

TIP

Zelfzorgmedicatie is makkelijk
verkrijgbaar voor (familie van)
cliënten. Gebruik hiervan is vaak niet
vermeld in de medicatie-overzichten
van huisarts en apotheker, terwijl dat
wel zou moeten en ook van belang is.
Stimuleer de cliënt of mantelzorg het
gebruik van zelfzorgmiddelen te
melden bij arts en apotheek (of doe
dit zelf, in overleg met de cliënt),
zodat zij dit kunnen opnemen in het
medicatieoverzicht. 
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De meest gemaakte fouten in het medicatieproces bij (thuis)zorgorganisaties
zijn:
 vergeten een medicijn (op tijd) toe te dienen
 vergeten 'af te tekenen' na het toedienen
Neem de toedienregistratie serieus. Meld fouten en bijna-fouten en spreek
elkaar daarop aan. Elke zorgorganisatie heeft een incidentenregistratiesysteem
(bijvoorbeeld MIC-registratie). Iedere medewerker (ook stagiaires en
vrijwilligers) heeft de plicht om incidenten te melden. Gebruik deze meldingen
voor verbetering van de zorg door ze regelmatig in het team te bespreken en
- indien relevant - ook in het overleg met andere zorgverleners.  

Belangrijk!
 Verander nooit iets op een toedienlijst en werk niet met handgeschreven

toedienlijsten. Het is een bron van fouten. 
 Stel nooit zelf een overzicht samen van wat de cliënt gebruikt. Dat is de taak van

arts en apotheker. 
 Registreer altijd goed wat je zelf hebt toegediend. 
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5  Veelgestelde vragen 

Vraag                                                       Antwoord

Wat doe ik als een cliënt bij ons
wordt opgenomen/bij ons in zorg
komt en de cliënt zegt dat de
toedienlijst die hij heeft mee-
genomen uit het ziekenhuis niet
klopt? 

Wat doe ik als een cliënt bij ons in
het verzorgingshuis wordt
opgenomen vanuit de thuissituatie
en de cliënt moet volgens het eigen
innameschema nu de medicatie
hebben. De cliënt heeft alle
medicatie bij zich. Mag ik op basis
van het schema van de cliënt de
medicatie toedienen? 

Wat doe ik als ik bij een cliënt thuis
kom om haar kousen aan te trekken
- nadat zij net ontslagen is uit het
ziekenhuis - en de cliënt  aangeeft
dat zij nu medicatie moet hebben.
Zij heeft de (oude) medicatie in huis.
Kan ik mevrouw haar medicatie
toedienen?

Wat doe ik als een cliënt bij ons in
het verzorgingshuis wordt
opgenomen vanuit het ziekenhuis en
de cliënt moet volgens de over-
gedragen toedienlijst uit het
ziekenhuis nu de medicatie hebben.
Mag ik op basis van de over-
gedragen toedienlijsten uit het
ziekenhuis de cliënt de medicijnen
toedienen of heb ik het medicatie-
overzicht nodig? 

De zorgcoördinator neemt contact op met de eigen (huis)arts/apotheek en
vraagt of die een actueel medicatieoverzicht heeft ontvangen van het
ziekenhuis. Het kan zijn dat op de dag van ontslag nog een medicatie-
wijziging is geweest. Vergelijk het actuele medicatieoverzicht met de
toedienlijst. Komt die overeen met de toedienlijst, leg dan het probleem
voor aan de arts. Het kan zijn dat er iets fout is gegaan bij het opstellen
van de medicatieoverdracht en het is de verantwoordelijkheid van arts en
apotheker om dat uit te zoeken.

Van belang is of de cliënt de eigen medicijnen beheert en zelfstandig
inneemt, of dat de cliënt een toedienindicatie heeft. In het eerste geval kan
de cliënt zelf de medicatie nemen, tenzij er twijfel bestaat over eventuele
wijzigingen. Dan kan de cliënt zelf de huisarts bellen (of u doet dat met de
toestemming van de cliënt). In het tweede geval heeft u een toedienlijst
van de apotheek nodig. U kunt de huisarts of apotheek bellen en vragen
of u de medicatie kunt geven. Zorg er wel voor dat u dezelfde dag nog een
actuele toedienlijst van de apotheek krijgt en dat u de gegeven medicatie
aftekent. In beide gevallen kan namelijk op de dag van opname nog een
medicatiewijziging zijn geweest.

U mag pas medicatie toedienen als er een toedienindicatie voor de cliënt is
afgegeven. U komt er alleen om de kousen aan te trekken. De medicatie is
dan de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. U kunt de cliënt wel
verder helpen door haar te wijzen op het
innameschema/medicatieoverzicht dat zij van de apotheek heeft
meegekregen. Daarop staan alle gegevens over de medicatie en de
dosering. Let op de datum, het moet een actueel overzicht zijn (van na het
ontslag). Is er geen actueel innameschema/medicatie-overzicht aanwezig,
dan kan de cliënt de apotheek bellen om hiernaar te vragen. Indien u de
indruk hebt dat de cliënt dit allemaal niet zelfstandig meer kan, is het goed
hierop actie te ondernemen (signaleren) en niet zomaar taken over te
nemen. Verwijs de cliënt naar de behandelend arts.

Formeel heeft u een actuele toedienlijst nodig. Op de dag van ontslag kan
er nog een en ander veranderd zijn in de medicatie van de cliënt. Dat kunt
u niet zien op de overgedragen toedienlijst. U kunt contact opnemen met
de huisarts of apotheker en navragen of zij het actuele medicatieoverzicht
hebben. In overleg kunt u de medicatie van dat moment dan geven. Zorg
er wel voor dat u dezelfde dag nog een actuele toedienlijst van de
apotheek krijgt en dat u de gegeven medicatie aftekent.
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Vraag                                                       Antwoord

Hoe komt het medicatieoverzicht op
tijd bij de specialist bij een bezoek
van de cliënt aan de polikliniek? 

Wat doe ik als een cliënt vanuit het
ziekenhuis bij ons in het 
verzorgings-/verpleeghuis wordt
opgenomen zonder overdracht,
(kopie van de) toedienlijst en
medicatie. 

Ik moet volgens de richtlijn de
toedienlijst meegeven aan de cliënt
als die op consult gaat bij een
specialist. Wat gebeurt er als de
toedienlijst op de polikliniek blijft
liggen? 

Wat doe ik als de kraamvrouw uit
het ziekenhuis naar huis komt en er
onduidelijkheden zijn over
voorgeschreven medicatie voor haar
zelf of voor de pasgeborene
(bijvoorbeeld over de dosering,
wijze van toedienen)?

 Indien de cliënt de medicatie in eigen beheer heeft, vraagt de cliënt zelf
het medicatieoverzicht op bij de apotheker.  

 Indien de cliënt het beheer heeft overgedragen aan de zorgorganisatie,
is het de taak van de zorgorganisatie om de toedienlijst mee te geven.
Het medicatieoverzicht is in principe de verantwoordelijkheid van
arts/apotheker. Die moeten natuurlijk wel op de hoogte zijn van het
consult, anders kunnen zij niets regelen. Deze taak neemt de
zorgorganisatie van de cliënt over. De zorgorganisatie spreekt dus met
de huisarts of apotheek af op welke wijze het medicatieoverzicht 'met
de cliënt meegaat'.

 In het verzorgingshuis neemt de zorgcoördinator direct contact op met
het ziekenhuis en vraagt om zo spoedig mogelijke actie. Het ziekenhuis
moet zorgen dat u de zorgoverdracht met bijbehorende toedienlijst en
de apotheek de medicatieoverdracht krijgt. De apotheek kan u daarna
(doorgaans binnen enkele uren) de benodigde actuele medicatie met
bijbehorende toedienlijst bezorgen.

 In het verpleeghuis kunt u de specialist ouderengeneeskunde vragen of
die een overdracht heeft ontvangen. Is dit niet het geval, dan neemt de
arts (eventueel u) direct contact op met het ziekenhuis en vraagt om zo
spoedig mogelijke actie. Het ziekenhuis moet zorgen dat u de
zorgoverdracht met bijbehorende toedienlijst en de apotheek de
medicatieoverdracht krijgt. De apotheek kan u daarna (doorgaans
binnen enkele uren) de benodigde actuele medicatie met bijbehorende
toedienlijst bezorgen.

Een kopie van de toedienlijst (bijvoorbeeld van de laatste week) voldoet.
Ook bij overdracht naar een andere zorgorganisatie kunt u een kopie
meegeven aan de cliënt. Het is belangrijk dat u uw dossier (met
toedienregistratie) compleet houdt om eventueel iets na te zoeken.  

U verwijst de moeder naar apotheker, verloskundige, huisarts of ziekenhuis
om helderheid te krijgen over de onduidelijkheden rondom de medicatie.
De kraamverzorgende draagt géén verantwoordelijkheid voor de medicatie
van moeder en/of kind.  



Bijlage 1
Basisbegrippenlijst

De begrippenlijst is gebaseerd op de begrippenlijst van de stuurgroep van het project 'Overdracht van medicatiegegevens in de
keten'. 
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Begrip                                  Definitie

Actuele medicatie

Afleveroverzicht

ASP

Behandelaar

Daadwerkelijk gebruikte
medicatie

Gestopte medicatie

Hoofdbehandelaar

Innameschema =
Gebruikschema  

Medicatiehistorie

Medicatieoverzicht 

Ontslagbrief =
Ontslagbericht

Ontslaggesprek

Ontslagmedicatie

Ontslagrecept

Het overzicht van de lopende medicatieafspraken: wat de cliënt moet gebruiken (voorgeschreven), wat
hij kan gebruiken (zo nodig en zelfzorgmedicatie) en wat de cliënt daadwerkelijk gebruikt (opgegeven
door de patiënt of diens vertegenwoordiger).

Overzicht van de medicatie die door de apotheker aan/voor de cliënt is afgeleverd over een periode
van de afgelopen zes maanden.

Het Apotheek Service Punt is de verbinding tussen het ziekenhuis en de apotheek/huisarts. Doel is het
verbeteren van de informatieoverdracht over de geneesmiddelen bij opname in en ontslag uit het
ziekenhuis.

Elke zorgverlener die de patiënt behandelt.

De medicatie die de patiënt volgens eigen zeggen of volgens de door de zorgverlener bijgehouden
toedienregistratie heeft ingenomen.

Medicatie die op basis van een actief stopvoorschrift is beëindigd. Er staat een einddatum ingevuld.

De eindverantwoordelijke behandelaar van de patiënt, die regie voert over de behandeling en het
medicatiegebruik van de patiënt. 

Het innameschema is het medicatieoverzicht, zodanig geordend dat het voor patiënt en/of
zorgverlener een adequate leidraad is voor toediening en gebruik van alle relevante medicatie.

Dit is een medicatieoverzicht over een langere periode terug in de tijd.

Dit is de registratie per patiënt van alle geneesmiddelen (al dan niet op recept) en relevante gegevens
over het gebruik daarvan in een periode van tenminste drie maanden voorafgaand aan het moment
van aanmaak. Hierop staat ook de reden van voorschrijven en de allergieën, intoleranties en contra-
indicaties van de cliënt.

Een bericht dat de huisarts na ontslag uit de zorgorganisatie ontvangt, waarin de belangrijkste
gebeurtenissen worden vermeld. De informatie kan per specialisme verschillen. Het kan ook
informatie over medicatie bij ontslag bevatten en een advies aan de volgende behandelaar.

Gesprek met de patiënt bij ontslag uit een instelling om eventuele wijzigingen in de farmacotherapie
toe te lichten en mogelijke problemen met het geneesmiddelengebruik of vragen van de patiënt te
behandelen. Dit gesprek vindt plaats aan de hand van het tot stand gekomen medicatieoverzicht bij
ontslag. De ontslagmedicatie maakt onderdeel uit van het medicatieoverzicht.

Overzicht van alle medicatie die de patiënt na ontslag moet gaan en/of blijven gebruiken. 

Het ontslagrecept is het overdrachtsdocument van de zorgorganisatie na ontslag van de patiënt naar
de volgende zorgverlener, en bevat het voorschrift voor de afleverende apotheker, vaak inclusief
informatie over gestopte/gewijzigde medicatie tijdens verblijf of bij ontslag. Het wordt in combinatie
met een medicatieoverzicht verstrekt.
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Begrip                                  Definitie

Onverwachte bijwerking

Opnamedatum

Opnamegesprek

Opnamemedicatie

Patiëntdossier

Reden van voorschrijven

Startdatum geneesmiddel

Status voorschrift

Stopvoorschrift

Substitutie

Therapietrouw 

Toedienlijst =
Toedienregistratie =
Aftekenlijst = 
Deellijst 

Toegediende medicatie

Verstrekte medicatie = 
Ter hand gestelde medicatie

Voor verstrekking gereed
maken

Voorgeschreven medicatie

Voorschrijver

Wijzigingsvoorschrift

Zelfzorgmedicatie =
Receptvrije medicatie

'Zo nodig' medicatie

Een bijwerking waarvan de aard, de ernst of het gevolg niet verenigbaar is met de samenvatting van
de kenmerken van het geneesmiddel.

De datum waarom de patiënt in de zorgorganisatie wordt opgenomen.

Gesprek met de patiënt bij opname in een instelling om het actuele gebruik van de patiënt te
verifiëren met de voorgeschreven medicatie en om eventuele wijzigingen in de farmacotherapie toe te
lichten en mogelijke problemen en mogelijke problemen met het geneesmiddelengebruik van de
patiënt te behandelen. Doel van het opnamegesprek is vaststelling van een actueel medicatieoverzicht
bij opname. 

Overzicht van alle medicatie die de patiënt bij opname in de zorgorganisatie moet gaan gebruiken.
Deze medicatie is vastgesteld na het opnamegesprek en beoordeling door de voorschrijver. 

Dossier van een patiënt met alle medische, farmaceutische, verpleegkundige en overige relevante
informatie.

Aandoening, ziektebeeld, of conditie van de patiënt om een behandeling te starten/een geneesmiddel
voor te schrijven. 

Eerste dag van gebruik van de voorgeschreven medicatie.

Voorgeschreven, afgeleverd, toegediend, gebruikt, gewijzigd, gestopt.

Voorschrift om het gebruik van een geneesmiddel te beëindigen.

Het omzetten van een geneesmiddel naar een ander geneesmiddel.

Mate waarin de patiënt de gebruiksinstructie van de medicatie volgt.

De aftekenlijst is gelijk aan het innameschema, maar ingedeeld op zo'n manier dat elke inname,
toediening of reden van niet-inname hierop afgetekend kan worden. Het bevat dus ruimte om tijd,
toediener en paraaf te noteren alsmede eventuele bijzonderheden.

Medicatie die bij de patiënt is toegediend/aangebracht, door de patiënt zelf of een daartoe
gemachtigd persoon.

De uit handen van de apotheker overgedragen medicatie aan de patiënt of diens vertegenwoordiger.

Het door de apotheker gereed maken van een geneesmiddel voor verstrekking.

Medicatie die door een voorschrijver is voorgeschreven, nadat deze is overeengekomen met de
patiënt.

Zorgverlener die volgens de wet bevoegd is tot het voorschrijven van geneesmiddelen: artsen,
tandartsen, verloskundigen en verpleegkundig specialisten (beperkte bevoegdheid: alleen op hun
gebied van deskundigheid). 

Voorschrift om het gebruik van medicatie te wijzigen. Bijvoorbeeld dosering en/of gebruiksinstructie,
toedieningsvorm.

Medicatie die vrij verkrijgbaar is, dus zonder voorschrift van een voorschrijver. Deze medicatie kan wel
worden voorgeschreven.

Medicatie die de cliënt pas ophaalt als hij het nodig heeft. En het staat de patiënt vrij om ze al dan
niet te gebruiken binnen een aangegeven doseringsrange. Het gebruik mag variëren. 
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Bijlage 2
Eisen aan toedienlijst

De essentie van de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten
(2008) is dat het medicatieoverzicht de verantwoordelijkheid is van arts en
apotheker. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn verantwoordelijk voor het
bijhouden van de toedienregistratie. En alleen in díe gevallen dat de cliënt het
beheer van de medicatie heeft overgedragen aan de zorgorganisatie. 

Een toedienlijst zou aan de volgende eisen moeten voldoen:  
 de naam van elk geneesmiddel in hoofdletters
 bij merkgeneesmiddel ook de stofnaam vermelden
 duidelijke vermelding van sterkte en dosering 
 vermelding tijdstip van inname 
 korte beschrijving van de indicatie (bijvoorbeeld 'slaapmiddel')
 ruimte voor het aftekenen van elke toediening (tijd, toediener, paraaf en

eventuele bijzonderheden)
 duidelijke toedieningsvoorschriften en specifieke instructies (bijvoorbeeld

bij 'innemen op nuchtere maag: een half uur voor of 2 uur na het eten)
 een omschrijving van het uiterlijk van het geneesmiddel en bij voorkeur

een afbeelding

De lijst moet duidelijk zijn met simpel taalgebruik, zonder afkortingen.
Wanneer geneesmiddelen qua naam veel op elkaar lijken of bijna gelijk
klinken (bijvoorbeeld hydroxyzine en hydralazine) is het belangrijk dat de
verschillen tussen deze namen op de toedienlijsten duidelijk zijn.

Ten tijde van het schrijven van deze
handreiking kunnen de apotheek-
systemen nog geen voorbeeld van
een toedienlijst produceren, die
voldoet aan de eisen van de richtlijn.
Daarom is hier geen voorbeeld
opgenomen. Wel vindt u hier een
voorstel van eisen waaraan een
toedienlijst zou moeten/kunnen
voldoen. Deze eisen zijn
overgenomen uit de afstudeerscriptie
'Medicatieveiligheid bij thuiszorg-
afhankelijke patiënten' (Huigens en
van der Veen, 2008). 

 Zorg ervoor dat de apotheek de
toedienlijst gelijktijdig met de
(gewijzigde) medicatie van de
cliënt aanlevert. Maak hierover
afspraken. Gebruik geen (met de
hand) verbeterde lijsten!

 Maak intern afspraken over het
omgaan met 'oude' toedienlijsten,
zodat het duidelijk is wat de
actuele toedienlijst is.

TIPS
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