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Informatiestandaard Medicatieproces
In Nederland worden jaarlijks ruim 27.000 mensen in
het ziekenhuis opgenomen door vermijdbare medicatieincidenten. Huisartsen, apothekers of medisch specialisten
weten niet altijd precies welke medicijnen hun patiënten
voorgeschreven hebben gekregen en ook echt gebruiken.
Als de voorschrijver de medicatie stopt of de dosering
verlaagt, wordt er geen recept uitgeschreven. Het gevolg is
dat andere zorgverleners hierover niet worden geïnformeerd.
Om patiënten goed te kunnen behandelen, is actueel
inzicht in medicatiegegevens noodzakelijk. Hiervoor is
de Informatiestandaard Medicatieproces ontwikkeld: de
standaard voor betere digitale vastlegging en uitwisseling
van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling
en zorgverleners en patiënt.
De Informatiestandaard Medicatieproces gaat uit van
de vier stappen van het medicatieproces: voorschrijven,
verstrekken, toedienen en gebruik. Door per stap de
informatie vast te leggen en daarbij onderscheid te maken
tussen informatie over de behandeling (therapie) en de
goederenstroom (logistiek), kunnen gegevens niet alleen
beter worden uitgewisseld, maar ook overzichtelijker

medicatieverbruik

worden getoond. Zo wordt naast de verstrekking van
medicijnen óók inzichtelijk welke afspraken over de
behandeling zijn gemaakt of gewijzigd tussen zorgverleners en de patiënt.

Een toelichting op de vier stappen en het
onderscheid daarbij tussen therapie en logistiek.

VOORSCHRIJVEN

Medicatieafspraak
Stel, een patiënt heeft waarschijnlijk een longontsteking.
Met zijn huisarts maakt hij een medicatieafspraak. Dit is
een afspraak over het geneesmiddel, de dosering en de
duur van het gebruik, bijvoorbeeld: amoxicilline 500,
3 maal daags 1 capsule, gedurende 10 dagen, vanaf vandaag.

Verstrekkingsverzoek
De huisarts vraagt de apotheker medicatie te verstrekken
aan de patiënt: amoxicilline 500, 30 capsules voor 10 dagen.
De medicatieafspraak zit hierbij.
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VERSTREKKEN

Toedieningsafspraak
De apotheker geeft invulling aan de medicatieafspraak:
het geneesmiddel wordt een handelspreparaat, de duur
van het gebruik wordt vertaald in een begin- en einddatum
of begindatum en periode en de dosering wordt vertaald
in een aantal capsules.

Medicatieverstrekking
De apotheker overhandigt het geneesmiddel aan de
patiënt en registreert dit. De datum van verstrekking
hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van de toedieningsafspraak. Er is pas een verstrekking als de patiënt de
medicatie heeft opgehaald of ontvangen. Ook komt het
voor dat later nog een verstrekking plaatsvindt op basis
van dezelfde toedieningsafspraak.

TOEDIENEN

Medicatietoediening
De toediener, bijvoorbeeld een verpleegkundige of de
patiënt zelf, registreert wat op welk moment is toegediend
aan de patiënt in relatie tot de gemaakte afspraken. De
afzonderlijke toedienmomenten worden hierbij vastgelegd.

Met de standaard kan informatie over de behandeling
(therapie) los van informatie over de daadwerkelijke
levering (logistiek) uitgewisseld worden. Hierdoor
krijgen zorgverleners en patiënten beter overzicht.
Wijzigingen, bijvoorbeeld het onderbreken van
medicatie door ziekenhuisopname, het stoppen met
een medicijn vanwege een allergie of het later starten
omdat een middel niet gelijk bij de apotheek is
opgehaald, worden op die manier zichtbaar.
Zo zorgt de standaard voor efficiëntere uitwisseling
van medicatiegegevens en betere patiëntveiligheid.

GEBRUIK

Medicatiegebruik
Gebruik geeft weer welk geneesmiddel de patiënt werkelijk
heeft gebruikt in relatie tot de gemaakte afspraken.
Verder kan de patiënt ook het gebruik van zelfmedicatie
vastleggen.

Medicatieverbruik
Bij verbruik wordt zichtbaar hoeveel de patiënt nog op
voorraad heeft van een geneesmiddel. Dit kan afwijken
van het gebruik, bijvoorbeeld omdat een dosis is kwijtgeraakt of de patiënt nog van het geneesmiddel over
had van een vorige verstrekking.

Betrokken partijen
Koepelorganisaties van zorgverleners
(ActiZ, FMS, GGZ Nederland, KNMP, NFU,
NHG en NVZA) en Patiëntenfederatie
Nederland werken samen met het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),
Nictiz en ICT leveranciers aan de Informatiestandaard Medicatieproces.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Informatiestandaard Medicatieproces kunt u contact
opnemen met het programmabureau via
medicatieproces@nictiz.nl.
www.nictiz.nl/medicatieproces

