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Medicatieproces nieuwe stijl
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Op 23 maart 2016 vond het NedHIS & EZD-congres plaats
in het Van der Valk Hotel in Vianen. Het thema was ‘Medicatieproces nieuwe stijl’. Het programma was een boeiende mix van lezingen en workshops, maar bood ook ruimte
om tijdens de pauzes en de informatiemarkt vakgenoten
te ontmoeten.
CHRISTIE@M-T-O.NL

overzicht beschikbaar. Maar we zijn er
nog niet. Nu is de minimaal noodzakelijke informatie vaak beschikbaar.
Gaat het om gegevens over bijwerkingen of overgevoeligheden? Dan wordt
het al moeilijker. En is het medicatieoverzicht actueel? Dat is het pas na
verificatie bij de patiënt.’

Sprekers en onderwerpen

Lies van Gennip, directeur van Nictiz,
verzorgde een presentatie over de
patiënt als belangrijke bron van informatie. Manager Klinische Farmacie
Mathieu Tjoeng vertelde over de stand

Cijfers en feiten

‘Medicatieveiligheid realiseren we
samen met de patiënt’ was de stelling van de eerste spreker Lies Van
Gennip, directeur van Nictiz. Ze
confronteerde de aanwezigen met het
feit dat jaarlijks 16.000 vermijdbare
ziekenhuisopnamen plaatsvinden door
medicatiefouten. Jaarlijks overlijden
er bovendien 1250 mensen door het
ontbreken van een actueel medicatie-
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et medicatieproces is een
onderwerp dat vijf jaar terug
ook al volop in de schijnwerpers stond tijdens het congres, merkte
voorzitter Patrick Bindels op. In die
tijd was de richtlijn ‘Overdracht van
medicatiegegevens in de keten’ net
in werking getreden. In zijn inleiding
benadrukte Bindels dat men in de tussentijd niet stil heeft gezeten. ‘Vijf jaar
na dato hebben we het LSP, vragen
we patiënten toestemming voor het
delen van medicatiegegevens via dit
platform en is daardoor op de huisartsenposten steeds vaker een medicatie-
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van zaken rond de herziening van de
richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. Agnes Kant, directeur van bijwerkingcentrum LAREB,
hield een pleidooi voor het melden
van bijwerkingen. Leonard Witkamp,
bijzonder hoogleraar Telemedicine aan
het AMC Amsterdam, verzorgde een
lezing over de ICT-revolutie die ook in
de zorg plaatsvindt.
De inhoud van de lezingen van keynotespeakers Kant en Witkamp vindt u
terug in de artikelen op respectievelijk
pagina 15 en pagina 19.
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overzicht. Uit de eHealth-monitor van
oktober 2015 blijkt dat 0 tot 1 procent
van de patiënten online toegang had
tot bepaalde medische gegevens,
terwijl 40 tot 46 procent dit graag wil.
Wat vinden huisartsen van onlineinzage? Negenendertig procent vindt
inzage in medische gegevens gewenst,
49 procent vindt dit ongewenst en
12 procent heeft hierover geen mening.
Online-inzicht in medicatiegegevens
voor patiënten vindt twee derde van
de huisartsen, medisch specialisten en
psychologen wenselijk.

Patiënten beter in positie
brengen

Hoe complex de situatie is voor mensen met meer dan één aandoening,
weet Van Gennip uit eigen ervaring.
Haar zus heeft onder andere door
COPD, hartfalen en een hersenbloeding te maken met een groot aantal
verschillende zorgprofessionals en
gebruikt veel soorten medicijnen. Zij
houdt zelf een persoonlijk gezondheidsdossier bij om het overzicht te
bewaren en om er zeker van te zijn dat
iedere zorgprofessional de meest actuele informatie heeft. Om patiënten op
dit punt beter in positie te brengen is
Nictiz een programma gestart waarin
zij ondersteuning gaf aan bestaande
initiatieven die patiënten inzicht geven
in hun eigen medicatiegegevens. Van
Gennip: ‘Hoe de patiënt inzicht heeft,
is secundair. Of dat nu via de mobiele telefoon of een website gaat, dat
maakt niet uit. Het gaat erom dat de
patiënt zijn of haar gegevens krijgt en
daar iets mee kan.’

Voordelen voor patiënt en
zorgverlener

Binnen het programma liepen er in
heel Nederland acht projecten – greenfields genoemd. In het Haga Ziekenhuis krijgen patiënten die meedoen de
mogelijkheid om een onlinemedicatiedossier te gebruiken. Dat geeft de
patiënt zelf inzicht in het medicatieoverzicht. In een filmpje geeft een van
de deelnemers aan dat het gebruik
van dit medicatiedossier een grote
opluchting voor hem is. ‘Waar ik ook
ben, ik kan binnen een paar seconden
het meest recente overzicht geven.
Ik bepaal zelf met welke zorgprofessional ik het overzicht wil delen.’
Hij houdt het dossier zelf bij en kan
daar wijzigingen in aanbrengen. Een
deelnemende longarts geeft aan dat
het werken met dit medicatiedossier
tijd scheelt: ‘Ik beschik sneller over de
juiste informatie en kan dus meer tijd
besteden aan de patiënt.’

Nog een dossier?!

Het medicatiedossier is niet gekoppeld aan de huisartsinformatiesystemen. Dat heeft als nadeel dat er weer
een extra dossier bij komt, maar het
betekent ook dat een patiënt nooit
informatie in het HIS kan wijzigen.
Hiervoor blijft de huisarts verantwoordelijk. Het programma van Nictiz is
afgesloten, maar de projecten stoppen
niet. ‘Alle acht greenfields gaan door
met deze ontwikkeling’, zegt Van Gennip. ‘Vele duizenden patiënten hebben
geparticipeerd en het blijkt dat onlineinzage in het medicatieoverzicht en de
mogelijkheid om daar iets mee te doen

voorziet in een behoefte van zowel
patiënten als zorgprofessionals.’

Herziening richtlijn
Overdracht
medicatiegegevens

De volgende spreker – Mathieu Tjoeng
– hield een presentatie over de herziening van de richtlijn ‘Overdracht medicatiegegevens in de keten’. Die was
ten tijde van de congresdag nog niet
gereed, maar Tjoeng was bereid een
tipje van de sluier op te lichten. Hij
vertelde dat er maar liefst 23 partijen
betrokken zijn bij de herziening. Een
kleine selectie uit deze partijen heeft
zitting in de werkgroep – waarvan
Tjoeng voorzitter is – die een concept
voor de herziening ontwikkelt. Eenvoudiger en werkbaar: dat moet de
nieuwe richtlijn zijn. Geen toekomstmuziek, maar direct in de praktijk
toepasbaar.

Benodigde basisset gegevens
De nieuwe richtlijn beschrijft de
verantwoordelijkheden van zowel
zorgverleners (ketenpartners) als die
van de patiënt en de zorginstelling.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen verantwoordelijkheden en benodigdheden rond veilig voorschrijven,
medicatieverificatie en medicatieoverdracht. In de richtlijn wordt er een
minimaal benodigde basisset van medicatiegegevens omschreven. Naast de
NAW-gegevens van de patiënt vallen
hieronder de volgende gegevens over
de medicatie: geneesmiddel (handelsproductnaam of generieke naam),
dosering en indien relevant gebruiks-
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duur, toedieningsvorm en sterkte per
toedieningseenheid.

Elkaar fatsoenlijk informeren

Naast deze basisset van benodigde
gegevens is er meer informatie nodig
voor veilig voorschrijven, staat in de
richtlijn. Denk aan informatie over
contra-indicaties, allergieën en ernstige bijwerkingen, labwaarden, de
reden van voorschrijven en de reden
van stoppen en wijzigen van medicatie. De productiedatum van het overzicht moet duidelijk zijn en ook of de
inhoud ervan is geverifieerd met de
patiënt. Verder wordt ingegaan op de
randvoorwaarden voor veilige medicatieoverdracht, zoals ICT, financiering,
middelen en capaciteit. Maar ook eenheid van taal en regionale afstemming
zijn hierbij aan de orde.
Over een randvoorwaarde als ICT
zegt Tjoeng: ‘Veilig voorschrijven is in

gebruiken medicijnen niet, of anders
dan voorgeschreven. Door de patiënt
meer bij de informatie-uitwisseling
te betrekken kunnen we dit verschil
verkleinen.’
Een andere suggestie is om als samenwerkende zorgaanbieders een protocol
‘overdracht van medicatiegegevens’ op
te stellen voor de lokale situatie en te
streven naar informatie-uitwisseling
van eerste naar tweede lijn.

Protocol versus lokale
afspraken

Vanuit de zaal kwam de opmerking
dat ook op dit punt een professionele
standaard wellicht gewenst is. Als
iedereen lokaal andere afspraken
maakt, wordt het dan niet onduidelijk
en omslachtig? Als je met elk ziekenhuis of zelfs met elke specialist apart
afspraken moet maken – dat is toch
niet efficiënt? Toch zal de richtlijn niet

De sprekers van het plenaire programma.
Van links naar rechts Patrick Bindels,
Agnes Kant, Mathieu Tjoeng,
Leonard Witkamp en Lies van Gennip.
Bekijk de presentaties:
http://www.nedhis-ezd-congres.nl - klik op
Presentaties - wachtwoord: nedhis2016

shops. Tijdens de ledenvergaderingen
van Atlas, Orego en OmniHis was er
voor de aanwezige praktijkondersteuners en assistenten een workshop over
‘Proactief herhalen – medicatie op
orde’. Dagvoorzitter Leo van Rooijen:
‘Door het programma iets anders in
te vullen willen we niet alleen huisartsen, maar ook meer praktijkondersteuners en doktersassistentes naar
dit congres trekken. Ook voor hen zijn
onze thema’s actueel en interessant.
Door iets minder te focussen op beleid
en meer op praktische toepassingen en
workshops zien we nu een stijging van
deze groep deelnemers.’

‘VEILIG VOORSCHRIJVEN IS IN DE BASIS NIETS
ANDERS DAN ELKAAR FATSOENLIJK INFORMEREN’
de basis niets anders dan elkaar fatsoenlijk informeren. Dit kan prachtig
ondersteund worden door ICT, maar
de techniek is niet bepalend. De verantwoordelijkheid moet je als zorgverleners hoe dan ook zelf nemen.’

Bevorder verantwoordelijkheid van de patiënt

Naast het opstellen van de richtlijn
doet de werkgroep suggesties. Zo
beveelt zij aan om de verantwoordelijkheid van de patiënt te bevorderen
als het gaat om informatie-uitwisseling
rond medicatieoverdracht. ‘Uit onderzoek is gebleken hoe groot het verschil
vaak is tussen de informatie van de
zorgprofessional en de werkelijke
situatie bij de patiënt thuis. Mensen

in een dergelijk protocol voorzien.
Tjoeng: ‘Dit wordt juist een “kaler”
plan, we schrappen veel tekst, zodat
de essentie overblijft. Wat is er nodig
voor veilig voorschrijven en wie is op
welk punt verantwoordelijk? Dat staat
centraal. Hoe dit lokaal georganiseerd
wordt, is aan de betrokkenen zelf.’
Tjoeng verwacht dat er in het voorjaar
een concept van de aangepaste richtlijn verschijnt en dat de afronding in
de zomer van 2016 plaatsvindt.

Praktijkondersteuners en
doktersassistentes

Na het plenaire programma was het
tijd voor de lunch en een bezoek aan
de informatiemarkt. In de middag
volgden de deelnemers diverse work-

Eindelijk een sluitend
systeem

Van Rooijen: ‘Dit was een welbestede
dag. Niet in de laatste plaats omdat je
tijdens het congres veel bekenden ontmoet. Het is leuk en nuttig om bij te
praten en ervaringen uit te wisselen.
Het medicatieproces was het centrale
thema. Dat is iets waar we al heel lang
mee bezig zijn. Ik ben al 23 keer bij dit
congres geweest en als ik terugkijk zie
ik dat er in die periode telkens stappen
zijn gezet. Dit is best een spannende
tijd, want het lijkt erop dat er nu
eindelijk een sluitend systeem komt
en dat betekent een grote inhaalslag
op het vlak van veiligheid. De laatste
punten en komma’s worden gezet. De
puzzel gaat in elkaar passen!’
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