
STAPPENPLAN
Ter implementatie van de Richtlijn 

Overdracht medicatiegegevens in de keten 
en de LESA  

Actueel medicatieoverzicht eerste lijn



Neem kennis van de landelijke 
samenwerkingsafspraken tussen KNMP en NMT

Kern van de afspraken is dat zorgverleners verantwoordelijk zijn 
voor het hebben van een actueel medicatieoverzicht en dat 
wijzigingen in het medicatieoverzicht worden meegegeven 
aan de patiënt of doorgegeven worden aan de houder van 
het medicatiedossier: de huisarts en/of de apotheek. 

Maak kennis met:

• De richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten

•  De landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraak (LESA) 

Actueel medicatieoverzicht eerste lijn

• Dit stappenplan
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Waarom een actueel medicatieoverzicht?
Tandartsen en hun medewerkers hebben inzicht in medicijngebruik en aandoe ningen 
van de patiënt nodig om een goede tandheelkundige behandeling te kunnen uit-
voeren en ter preventie van complicaties. Er kunnen als gevolg van behandelingen 
complicaties optreden (bijvoorbeeld hevig (na)bloeden) of er kunnen interacties 
ontstaan als gevolg van medicijnen die de tandarts toedient c.q. voorschrijft. Ook u 
kunt ervoor zorgen dat patiënten geen onnodige pro blemen met medicatie hebben. 
Sinds 1 januari 2008 is de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten 
van toepassing.

U bent op grond van de richtlijn verplicht:
•  op elk moment dat u voorschrijft (en toedient) een actueel medicatieoverzicht 

beschikbaar te hebben
•  op het moment dat u spoedeisende hulp biedt te informeren naar relevante 

medicatie en deze te registreren

5 stappen om te voldoen aan richtlijn 
Overdracht van medicatiegegevens in de keten:
Om te voldoen aan de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten 
doorloopt u vijf stappen:

Stap 1.   U neemt kennis van de landelijke eerstelijns samenwerkings afspraak 
(LESA) actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn en dit stappenplan 
(website NMT). 

Stap 2. U implementeert de afspraken in uw eigen praktijk.

Stap 3.  U informeert uw patiënten over de afspraken tussen de tandheel kundige 
en farmaceutische beroepsgroepen (bijvoorbeeld door middel van een 
poster in de wachtkamer).

Stap 4.  Indien u zelf een actueel medicatieoverzicht wil opvragen, regelt u toe-
stemming van de patiënt of spreekt u met de patiënt af dat hij een actueel 
medicatieoverzicht ophaalt in de apotheek en meebrengt naar de afspraak. 
U regelt toestemming met de patiënt voor het doorgeven van geïnitieerde 
medicatie aan eventuele volgende zorgverleners/apotheek/huisarts.

Stap 5.  U maakt afspraken met de apothekers in uw regio over de wijze van 
uitwisseling van medicatie gegevens (rechtstreeks met de apotheker of 
direct meegeven aan de patiënt).
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implementeer de afspraken in uw eigen praktijk

Hieronder hebben we voor u stapsgewijs de verantwoordelijk-
heden en werkwijze in uw proces beschreven.

1.  De openbaar apotheker is verantwoordelijk voor het op ver-
zoek verstrekken van een medicatieoverzicht aan de patiënt 
of tandarts in het kader van de behandeling.

 Informeer bij de patiënt of hij medicijnen gebruikt. Attendeer uw 
patiënten bij het maken van een afspraak op de noodzaak van 
het meebrengen van een actueel medicatieoverzicht, verkrijgbaar 
bij de apotheek waar de patiënt is ingeschreven, voorafgaand 
aan de behandeling. Vraag de patiënt dit overzicht zelf met de 
apotheker te controleren en aan te vullen met informatie over 
daadwerkelijk gebruik en zelfzorgmiddelen. 

2.  De tandarts is ervoor verantwoordelijk dat hij zich ervan 
vergewist dat hij het actuele medicatieoverzicht bij aanvang 
van het consult heeft.

 Controleer voordat u aan de behandeling begint of u, indien de 
patiënt medicatie gebruikt, een actueel medicatieoverzicht van de 
betreffende patiënt heeft. Heeft de patiënt dit niet bij zich, laat 
patiënten dan voor zover mogelijk een gezondheidsvragenlijst 
(anamnese) invullen of updaten inclusief actuele medicatiegege-
vens en zelfzorgmiddelen. Wanneer de patiënt meerdere medicij-
nen gebruikt, raden wij aan met toestemming van de patiënt, bij 
risicovolle behandelingen, een medicatieoverzicht aan te vragen 
bij de apotheker. 

Als een patiënt weigert om het actuele medicatieoverzicht te 
overleggen dan bespreekt u de mogelijke risico’s met de patiënt 
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overzicht te overleggen. Blijft de patiënt weigeren dan legt u dit 
vast in het patiëntendossier (zie ook stap 5). Voor behandeling 
zonder een actueel medicatieoverzicht weegt u de noodzaak van 
de behandeling af tegen de risico’s. Kiest u ervoor om te behan-
delen dan bent u verantwoordelijk.

3.  De tandarts is ervoor verantwoordelijk om het actuele 
medicatieoverzicht door te nemen met de patiënt en het 
daadwerkelijke gebruik vast te stellen van de actuele, voor-
geschreven medicatie en in gebruik zijnde zelfzorgmiddelen.

Vraag aan de patiënt of het medicatieoverzicht actueel is en leg 
dit vast. 

4.  De tandarts handelt conform de professionele standaard bij 
het voorschrijven, wijzigen en toedienen van medicatie. 

Schrijf pas medicatie voor na het bekijken van het actueel 
medicatieoverzicht.
Registreer in het patiëntendossier door u 
•   (tijdelijk) gestopte en/of gewijzigde medicatie
•   toegediende medicatie
•   voorgeschreven medicatie
NB. Alle wijzigingen zijn relevant. 

5.  De tandarts is ervoor verantwoordelijk de patiënt aan het 
einde van het consult te informeren over de voor te schrijven 
of te wijzigen medicatie.

Informeer de patiënt na behandeling over nieuwe of gewijzigde 
medicatie. Voorschrijven gebeurt op recept. 



Informeer uw patiënten

Om uw patiënten te informeren, kunt u gebruik maken van de 
patiëntveiligheidskaart die de NMT samen met de NPCF heeft 
ontwikkeld. De kaart kunt u vinden op www.nmt.nl. Print deze 
kaart uit op de door u gewenste grootte en hang deze op of deel 
deze aan uw patiënten uit, zodat ze bij een volgend bezoek het 
medicatieoverzicht bij zich hebben.

Informeer uw patiënten

Om uw patiënten te informeren, kunt u gebruik maken van de 
patiëntveiligheidskaart die de NMT samen met de NPCF heeft 
ontwikkeld. De kaart kunt u vinden op www.nmt.nl. Print deze 
kaart uit op de door u gewenste grootte en hang deze op of deel 
deze aan uw patiënten uit, zodat ze bij een volgend bezoek het 
medicatieoverzicht bij zich hebben.
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toegediende medicatie door aan de apotheker en/of huisarts 
en eventueel volgende bekende zorgverleners (bijvoorbeeld 
kaak chirurg). Hierover kunnen lokale samenwerkingsafspraken 
gemaakt worden, bijvoorbeeld dat de apotheker gewijzigde 
medicatie altijd doorgeeft aan de huisarts.

Eventuele medicatie schrijft u voor op recept. De patiënt gaat met 
het recept naar de apotheek. De apotheker verwerkt de gegevens 
in het medicatiedossier.

Ontraden wordt om zelf medicatie mee te geven aan de patiënt 
(bijvoorbeeld een monster). Indien u dit wel doet, geeft u dit door 
aan de apotheker.

Toegediende anesthesie wordt alleen doorgegeven bij het op-
treden van bijwerkingen of indien de nawerking van het middel 
langer duurt dan 24 uur. U weegt bij het optreden van bijwer-
kingen en/of langdurige nawerking al of niet in combinatie met 
andere geneesmiddelen de ernst en doet hiervan melding aan de 
apotheker.

Door de tandarts toegediende medicatie, zoals fl uoride en chloor-
hexidine, is in het algemeen niet relevant, tenzij er bijwerkingen 
optreden, zoals een allergische reactie.
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Om uw patiënten te informeren, kunt u gebruik maken van de 
patiëntveiligheidskaart die de NMT samen met de NPCF heeft 
ontwikkeld. De kaart kunt u vinden op www.nmt.nl. Print deze 
kaart uit op de door u gewenste grootte en hang deze op of 
deel deze aan uw patiënten uit, zodat ze bij een volgend bezoek 
het medicatieoverzicht bij zich hebben.
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eventueel opvragen van het medicatieoverzicht 
bij de apotheek en het doorgeven van geïnitieerde 
medicatie aan eventuele volgende zorgverleners/
apotheek 

Vraag toestemming aan de patiënt voor het eventueel opvragen 
van het actuele medicatieoverzicht bij de apotheek en het door-
geven van door u geïnitieerde medicatie en leg deze toestem-
ming vast in het patiëntendossier. Indien een patiënt weigert om 
het actuele medicatieoverzicht te overleggen dan bespreekt u 
de mogelijk risico’s met de patiënt en probeert u deze te over-
tuigen het actuele medicatieoverzicht te overleggen. Blijft de 
patiënt weigeren dan legt u dit vast in het patiëntendossier.
Voor behandeling zonder een actueel medicatieoverzicht weegt 
u de noodzaak van de behandeling af tegen de risico’s.



Informeer uw patiënten

Om uw patiënten te informeren, kunt u gebruik maken van de 
patiëntveiligheidskaart die de NMT samen met de NPCF heeft 
ontwikkeld. De kaart kunt u vinden op www.nmt.nl. Print deze 
kaart uit op de door u gewenste grootte en hang deze op of deel 
deze aan uw patiënten uit, zodat ze bij een volgend bezoek het 
medicatieoverzicht bij zich hebben.

Informeer uw patiënten

Om uw patiënten te informeren, kunt u gebruik maken van de 
patiëntveiligheidskaart die de NMT samen met de NPCF heeft 
ontwikkeld. De kaart kunt u vinden op www.nmt.nl. Print deze 
kaart uit op de door u gewenste grootte en hang deze op of deel 
deze aan uw patiënten uit, zodat ze bij een volgend bezoek het 
medicatieoverzicht bij zich hebben.
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Maak afspraken met de apothekers in uw regio 
over de wijze van uitwisseling van medicatie-
gegevens (rechtstreeks met de apotheker of 
direct meegeven aan de patiënt).

Vooralsnog is het niet mogelijk medicatiegegevens elektronisch 
uit te wisselen met apothekers en andere zorgverleners. 
De KNMP en NMT hebben landelijke samenwerkingsafspraken 
gemaakt over het verkrijgen van een medicatieoverzicht en 
het doorgeven van door u geïnitieerde medicatie.

1.  Patiënten kunnen bij hun eigen apotheek van hun keuze 
een medicatieoverzicht krijgen.

2.  U geeft nieuwe en gewijzigde voorschriften op recept mee 
aan de patiënt. 

3.  U geeft toegediende medicatie (anesthesie) alleen door 
bij het optreden van medicatie gerelateerde bijwerkingen 
(zoals allergieën) of indien de nawerking van het middel 
langer duurt dan 24 uur. 

4. De patiënt levert het recept in bij de apotheek.

5.  De apotheek verwerkt de wijzigingen en actualiseert het 
dossier van de patiënt. De apotheek geeft de patiënt 
desgewenst een actueel medicatieoverzicht mee.

Veel gestelde vragen

•  Moet ik elke verdoving registreren in het patiëntendossier? 
Ja, en vermeld welke verdoving.

•  Moet ik elke verdoving doorgeven? 
Nee, alleen in het geval van bijwerkingen of langdurige (> 24 uur) 
nawerking.

•  Moet dit voor alle patiënten? 
Ja. Begint u in ieder geval met het up to date brengen van de dossiers 
van risicopatiënten en patiënten bij wie u risicovolle (be)handelingen gaat 
uitvoeren. Kijkt u hiervoor naar de risicogroepen uit het HARM onderzoek 
of stem af met de apothekers in uw omgeving.

•  Als de patiënt weigert om het actuele medicatieoverzicht te overleggen voor 
aanvang van mijn consult, moet ik dan handelen? 
U kiest zelf of u het verantwoord vindt om op basis van de beschik bare 
informatie te handelen. U maakt een afweging tussen de risico’s en de 
noodzaak van de behandeling. Leg het bezwaar van de patiënt en uw keuze 
vast in het patiëntendossier. Kiest u ervoor om te behandelen, dan bent u 
verantwoordelijk voor eventuele incidenten als gevolg van de medicatie.

•  Als de patiënt bezwaar aantekent voor het mogen overdragen van de door 
mij geïnitieerde wijzigingen aan de apotheek of volgende zorgverlener, 
wat moet ik dan doen?
U informeert de patiënt dat hij zelf verantwoordelijk is voor een goede infor-
matievoorziening aan eventuele volgende zorgverleners en legt het bezwaar 
vast in uw patiëntendossier. Eventueel laat u de patiënt tekenen dat u dit 
met hem hebt besproken, dan wel bevestigt u dit schriftelijk aan de patiënt.

•  Gaan de softwareleveranciers van mijn tandartssysteem zorgen dat er een 
medicatieoverzicht kan worden uitgedraaid? 
Op dit moment is niet bekend wanneer dit mogelijk is. 



 Aandachtspunten
•  Let op lang nabloeden bij een extractie. Controleer of de patiënt antistol-

lingsmiddelen gebruikt en handel volgens de ACTA-richtlijn. Zie ook de 
LESA Antistolling en het bijbehorende Kennisdocument.

•  Voorkom dubbel voorschrijven of te kort op elkaar voorschrijven van 
geneesmiddelen door het medicatieoverzicht in te zien en door u geïniti-
eerde medicatie door te geven aan de apotheker.

•  Voorkom interacties en allergieën: geef door u geïnitieerde medicatie en 
geconstateerde allergie of ernstige bijwerking door aan de apotheker.

•  Heeft de patiënt een droge mond, vieze smaak of een bepaalde manier 
van reageren, dan kan dit medicatie gerelateerd zijn.

•  Onderken dat veranderingen/afwijkingen in het orale gebied mogelijk 
gerelateerd zijn aan het gebruik van medicatie.

Samenvatting Eindrapport HARM-onderzoek
Division of Pharmacoepidemiology & Pharmacotherapy,  
Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences.

Gepubliceerde onderzoeken naar de frequentie van geneesmiddel gerelateer-
de ziekenhuisopnames laten sterk wisselende cijfers (0,1% tot 54%) zien en 
er zijn maar weinig gegevens beschikbaar met betrekking tot de Nederlandse 
situatie. Dit was de aanleiding om de omvang van het probleem in Nederland 
te onderzoeken middels het HARM (Hospital Admissions Related to Medica-
tion) onderzoek. Daarnaast richtte het HARM- onderzoek zich op de kosten 
van potentieel vermijdbare ziekenhuisopnames en op het identificeren van 
risicofactoren voor dergelijke opnames.
Een prospectief, nested case-control onderzoek werd uitgevoerd in 21 
verschillende ziekenhuizen verspreid over Nederland. In deze centra werden 
gedurende een periode van 40 dagen alle acute opnames gescreend, met 
uitzondering van psychiatrische patiënten, bevallingsgerelateerde opnames en 
patiënten jonger dan 18 jaar. Bij een reden van opname die in combinatie met 
het geneesmiddelgebruik op een “triggerlist” vermeld stond, werd de moge-

lijkheid van de relatie met het geneesmiddel overlegd met de behandelend arts. 
Indien de opname mogelijk geneesmiddel gerelateerd was, werden gegevens 
verzameld over de medische voorgeschiedenis en de medicatie van de patiënt.  
Bij iedere geneesmiddel gerelateerde opname werd een controle patiënt (gemat-
ched op leeftijd en geslacht) gezocht, die opgenomen was in dezelfde periode  
en in het zelfde ziekenhuis als de case patiënt.
De cases werden centraal beoordeeld door twee onafhankelijke personen op  
causaliteit en vermijdbaarheid. Bij verschillen in beoordeling werd consensus 
bereikt. De frequentie van geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames was 
2,4% van alle ziekenhuisopnames en 5,6% van de acute opnames. Van deze 
opnames werd 46% als potentieel vermijdbaar beoordeeld. Geëxtrapoleerd naar 
heel Nederland betekent dit 41.000 geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopna-
mes, en 19.000 potentieel vermijdbare opnames per jaar. De geschatte kosten 
hiervan zijn ruim 85 miljoen euro per jaar. Patiënten ouder dan 65 jaar hadden 
een tweemaal zo hoge frequentie van geneesmiddel gerelateerde opnames 
ten opzichte van patiënten jonger dan 65 jaar. Gastro-intestinale bloedingen, 
cardiovasculaire problemen, respiratoire aandoeningen, andere gastro-intestinale 
klachten en ontregelde diabetes mellitus waren de meest gevonden genees-
middel gerela teerde opnames. De geneesmiddelen die de meeste problemen 
veroorzaakte waren trombocytenaggregatieremmers, coumarines, NSAIDs, 
psycholeptica, antidiabetica en corticosteroïden. Therapieontrouw, verminderde 
cognitie, verminderde nierfunctie, het niet zelfstandig wonen, meerdere aandoe-
ningen in de medische voorgeschiedenis en polyfarmacie zijn geïdentificeerd als 
de belangrijkste onafhankelijke risicofactoren.
Het verdient aanbeveling om patiënten met deze kenmerken proactief te  
benaderen voor extra medicatie begeleiding (bijvoorbeeld in de vorm van een  
periodieke medicatiereview, waarbij gekeken wordt naar bijwerkingen, onge-
wenste polyfarmacie, therapietrouw en effectiviteit). Gezamenlijke aanpak van 
de verschillende behandelaren is hier aan te bevelen. Daarnaast kan aanbe-
volen worden om informatie uit te wisselen tussen behandelaren en apothekers 
omtrent zaken als nierfunctie en comorbiditeiten, zodat de huidige medicatie-
bewaking met dit soort individuele patiëntfactoren uitgebreid kan worden.  
De effec tiviteit van dergelijke interventies en strategieen ten aanzien van het 
terugdringen van het aantal geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames  
dient nader onderzocht te worden.
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