





















































































                                                
1
 ‘Evidence-based. Richtlijnontwikkeling, een leidraad voor de praktijk, BSL, 2004’.  

J.A. Swinkels, J.S. Burgers, W.J.J. Assendelft, J.J.E. van Everdingen, T.A. van Barneveld en J.L.M. van de Klundert 




























• 
• 












• 





• 


• 


• 




































  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


 
 
 







 
 
 






































 



 




 








                                                
2
 Wat verstaan wordt onder een medicatieoverzicht staat verderop beschreven bij de definities. 
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