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11 november 2015  

 

De normeis over het Actueel Medicatieoverzicht (3.4.d) in de beroepsnorm van Apotheekhoudende 

Huisartsen LHV is aangepast. Dit is gedaan om te zorgen dat de norm aansluit op de multidisciplinaire 

richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. 

Concreet houdt de wijziging in dat, waar in de oude tekst werd gesproken over de concrete termijn van 

medicatiehistorie, er nu alleen vermeld staat dat het  Actueel Medicatieoverzicht (AMO) moet voldoen 

aan eisen die gesteld zijn in de vigerende multidisciplinaire richtlijn (MDR) ‘Overdracht van 

medicatiegegevens in de keten”. 

De aangepaste formulering van normeis 3.4.d luidt: 

Een medicatieoverzicht voldoet aan de vigerende richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens 

in de keten’. 

Aanpassing medicatiehistorie 

In de vigerende MDR staat dat in een AMO de medicatiehistorie van 3 maanden moet worden 

opgenomen. Softwarehuizen, certificerende instellingen en eventuele andere betrokken worden door 

de Apotheekhoudende Afdeling LHV ingelicht over de aanpassing van beroepsnormeis 3.4.d 

Herziening MDR ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ 

De MDR (2008) is gebaseerd op de uitwisseling van medicatiegegevens via een goed werkend EPD 

of Landelijk Schakelpunt. Doordat dit nog steeds niet overal het geval is, ervaren betrokken 

zorgverleners vele praktische belemmeringen in de uitvoering van de richtlijn. Ten behoeve van de 

praktische toepasbaarheid is begin 2015 een toelichting (externe link) geschreven. Momenteel loopt 

bovendien een traject van evaluatie en aanpassing van de MDR. De uitvoering is in handen van het 

Kennisinstituut van Medisch Specialisten. Ook de LHV, inclusief de Apotheekhoudende Afdeling, zijn 

bij dit proces betrokken. Oplevering van de nieuwe MDR is gepland in het eerste kwartaal 2016. 

De aangepaste eis aan het AMO in de beroepsnorm van Apotheekhoudende Huisartsen is zodanig 

geformuleerd dat eventuele wijzigingen in de herziene versie van de MDR ‘Overdracht van 

Medicatiegegevens in de keten’ automatisch worden gevolgd. 

  

  

  

https://www.lhv.nl/sites/default/files/content/lhv_nl/uploads/content/nadere_toelichting_richtlijn_medicatieoverdracht_2015.pdf


 

IGZ: eindcontroles recepten dezelfde dag  

 2 december 2016  

 
 
Alle apothekers, dus ook de apotheekhoudende huisartsen, dienen de eindcontroles op recepten 
dagelijks uit te voeren in plaats van de eerdergenoemde termijn van 24 uur. Dit is een nadrukkelijk eis 
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De inspectie toetst hier inmiddels al op, dus het is 
belangrijk dat u in uw werkwijze hier zo snel mogelijk rekening mee houdt. 

In de beroepsnorm voor apotheekhoudende huisartsen (versie 2014) staat bij 5.1.b Eindcontrole dat 

deze eindcontrole als regel op dezelfde dag, doch uiterlijk binnen 24 uur moet worden uitgevoerd. Dit 

staat ook zo omschreven in de richtlijn Ter hand stellen van de KNMP. Bij deze eindcontrole wordt 

gelet op de traceerbaarheid van de handelingen, hoe medicatiebewakingssignalen zijn verwerkt of alle 

controles zijn uitgevoerd en of de juiste informatie is gegeven. Voor avond- en nachtrecepten geldt dat 

de eindcontrole binnen 12 uur of uiterlijk de volgende ochtend moet plaatsvinden. 

De genoemde 24 uur geeft ruimte om de eindcontrole tot de maximale termijn uit te stellen, soms pas 

de volgende dag. De Inspectie is hiermee niet akkoord en geeft aan dat de eindcontrole door 

apothekers en apotheekhoudende huisarts structureel op de dag van terhandstelling dient plaats te 

vinden. 

 

Aanpassing 5.1. Eindcontrole 

Naar aanleiding van de eis van IGZ dat de eindcontrole van recepten(+ daglijsten en signaallijsten) op 

dezelfde dag moet plaatsvinden, wordt normeis 5.1. Eindcontrole aangepast:  

 

Normeis 5.1. 

b. Deze controle wordt als regel op dezelfde dag, doch uiterlijk binnen 24 uur uitgevoerd. 

Nieuw tekst: b. Deze controle wordt op dezelfde dag uitgevoerd.  

e. Indien de apotheekhoudend huisarts gepland langer dan 24 uur afwezig is, dan is in waarneming 

voorzien.  

Nieuwe tekst: e. Indien de apotheekhoudend huisarts niet in de gelegenheid is om de 

eindcontrole dezelfde dag uit te voeren, is in waarneming voorzien.  

Bij Toelichting en suggesties staat:  

Indien een apotheekhoudend huisarts niet binnen 24 uur de terhandstelling aantoonbaar kan 

controleren, wordt een waarnemer gevraagd on dit uit te voeren.  

Nieuwe tekst: Indien de apotheekhoudend huisarts niet in de gelegenheid is om de eindcontrole 

dezelfde dag uit te voeren, is in waarneming voorzien.  

 


