
    

 

 

 

 

Transparante overdracht van een correct medicatieschema 

tussen huisarts en apotheker bij ontslag uit het ziekenhuis 

 

DRAAIBOEK – REGIO IEPER 

 

Aangemaakt door empact 

In samenwerking met Jan Yperman Ziekenhuis  

en huisartsenkring Westhoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij problemen/onduidelijkheden rond het medicatieschema: neem contact op met huisarts/ZH/apotheker 

 

DOEL 

Na ontslag uit het ziekenhuis  

• wordt het correcte medicatieschema beschikbaar via Vitalink (vwh arts of apotheker) 

• krijgt de patiënt een correcte papieren versie mee 

o met aanduiding laatste wijzigingen 

o met aanduiding wanneer nagezien en door welke zorgverlener 

 

Voor iedere zorgverlener is duidelijk welke het meest recente schema is dat 
men kan gebruiken om zijn/haar patiëntendossier aan te vullen. 

Patiënt heeft één correct medicatieschema waarop duidelijk neergeschreven 
staat wanneer het medicatieschema het laatst nagekeken werd door welke 
zorgverlener. 

 



    

Volgende stappen worden doorlopen afhankelijk van waar de patiënt zich als eerste aanmeldt met de groene 

enveloppe: 

Stap 1: Overlopen medicatieschema  

1. Overloop vragen van patiënt 

 

2. Overloop met patiënt welke wijzigingen er doorgevoerd zijn en verduidelijk waar nodig. Leg hierbij de focus 

op:          a)   Het wijzigen van dosis/posologie/innamemoment 

b) Het opstarten van medicatie 

c) Het stopzetten van medicatie 

 

3. Valideer of deze wijzigingen correct zijn i.k.v. het vermijden van geneesmiddelgebonden problemen  

(contra-indicaties, intoleranties, interacties, …).  

Opgelet: eventuele aanpassingen rond medicatie ‘in overleg met de patiënt’ moeten steeds gebeuren met 

toestemming van behandelende arts1! 

 

4. Valideer eveneens of de medicatie die de patiënt reeds inneemt correct blijft op vlak van: 

a) Zelfde specialiteit? (merk vs. generiek1) 

b) Zelfde dosis 

c) Zelfde posologie/innamemoment? 

5. Geef correct medicatieschema in lokaal in software én Vitalink 

 

6. Zorg voor verdere correcte communicatie met huisarts/huisapotheker via de Groene Enveloppe 

a. Situatie indien medicatieschema na ziekenhuisontslag correct was 

• Maak vermelding op het medicatieschema in de enveloppe 

‘Nazicht door [naam]’ +  de datum + stempel/handtekening  + ‘Vitalink ok’ 

Indien in de uitzonderlijke situatie het medicatieschema niet op Vitalink kon geüpload 

worden, maak hiervan dan tevens een vermelding.  

 

• Steek het medicatieschema terug in de enveloppe. 

 

b. Situatie indien er aanpassingen werden doorgevoerd aan het medicatieschema na 

ziekenhuisontslag 

• Maak het medicatieschema vanuit het ziekenhuis ongeldig 

Doe dit door een streep te trekken door het schema + de vermelding dat er een nieuw 

schema werd opgesteld.  

Gooi dit schema niet weg, maar steek het terug in de Groene Enveloppe. 

• Voeg het nieuwe medicatieschema toe met de nodige vermeldingen. 

→ ‘Versie apotheker/arts’ + Nazicht door [naam] + de datum + stempel/handtekening + 

‘Vitalink ok’ 

Indien in de uitzonderlijke situatie het medicatieschema niet op Vitalink kon 

geüpload worden, maak hiervan dan tevens een vermelding. 

→ Duid de aanpassingen aan zodat voor alle zorgverleners duidelijk is wat er werd 

aangepast. 

 

 

  

 
 



    

 

Stap 2: Te bezorgen en communiceren met de patiënt 
 
- Zorg dat ook de patiënt 1 correcte papieren versie heeft (vraag om alle andere versies thuis te vernietigen!) 

● Versie van ZH indien geen aanpassingen doorgevoerd worden. 

● Nieuwe versie indien er wel aanpassingen doorgevoerd werden.  

 

- Maak vermelding op het correcte medicatieschema 

‘Versie patiënt’ + ‘Nazicht door [naam]’ +  de datum + stempel/handtekening + ‘Vitalink ok’ 

Vermeld/Duid hierbij aan welke aanpassingen er zijn zodat voor de patiënt duidelijk is wat er is gewijzigd in 

zijn/haar medicatiebeleid sinds zijn hospitalisatie. 

 

 

- Verduidelijk aan patiënt 

● Dit is het enige, correcte schema is dat hij/zij in bezit heeft. 

● Vraag om de groene enveloppe zo snel mogelijk te tonen aan zijn huisarts/huisapotheker en beklemtoon dat 

zijn huisapotheker/huisarts dit al heeft nagekeken. 

● Het is belangrijk je medicatieschema mee te nemen naar iedere zorgverlener, ziekenhuisopname, 

onderzoek, … zodat iedere zorgverlener altijd een duidelijk zicht heeft op de medicatie die hij/zij inneemt. 

 

 

 

 

 

 

Problemen/onduidelijkheden?  

Contacteer huisarts/apotheker/ ziekenhuis bij onduidelijkheden, ev. therapieoptimalisaties, … 

 Contactgegevens ziekenhuisapotheek Jan Ypermanziekenhuis: 057 35 65 50 of apothekers@yperman.net. 

 

 

 

 

1  

De apotheker mag enkel wijzigingen doorvoeren in het medicatieschema ‘onder voorwaarden’.  

Dit wil zeggen dat men feitelijk enkel wijzigingen mag doorvoeren zonder inspraak van de arts bij OTC-medicatie.  

Voor iedere andere aanpassing is het vereist dat een aanpassing enkel kan gebeuren met toestemming van de 

behandelende (huis)arts. De concrete richtlijnen kan je terugvinden in dit draaiboek van het RIZIV. 

Lokaal werden volgende afspraken gemaakt: 

▪ Indien een ander merk/generiek in het medicatieschema vermeld staat dan wat voor de ziekenhuisopname 

werd voorgeschreven, werd er overeengekomen dat de apotheker dit mag switchen zonder voorafgaand 

de behandelende arts hierover te consulteren.  

▪ Ook wijzigingen in galenische vorm of innamemoment mogen gebeuren zonder overleg met de huisarts. 

▪ Dit alles op voorwaarde dat de aanpassingen aangeduid staan en ook op Vitalink worden doorgevoerd.  
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