
 

  

 

Een nieuw label van 

Hoogra Holding (waar 

Pharmaknowledge ook 

onder valt) is FG-

Apotheken. FG-

Apotheken levert voor 

een vaste lage prijs de 

Functionaris 

Gegevensbescherming 

die op grond van de 

AVG nodig is bij een 

grootschalige 

verwerking van 

gegevens. 

Verwerkingen van 

persoonsgegevens 

door  apothekers ziet 

de Autoriteit 

Persoonsgegevens 

(AP) al gauw als 

grootschalig omdat 

apotheken gemiddeld 

genomen veel 

patiënten bedienen en 

met veel andere 

zorgaanbieders 

gegevens uitwisselen 

in het kader van de 

behandeling. Kijk op 

www.fg-apotheken.nl 

Medicatie-overdracht 

Gebrekkige overdracht van 

medicatiegegevens leidt tot 

onveilige behandelsituaties en 

vermijdbare schade voor de 

patiënten. In 2008 verscheen de 

eerste “Richtlijn Overdracht van 

Medicatiegegevens in de keten”. 

De implementatie van deze 

richtlijn is landelijk onhaalbaar 

gebleken, met name door het 

mislukken van het EPD en 

ontoereikende digitale 

gegevens-uitwisseling. In 2018 is 

door 22 partijen uit het zorgveld 

voortvarend een initiatief ter 

hand genomen om deze 

onveilige situatie te keren. Een 

inhoudelijke update van de 

Richtlijn is vergevorderd. De 

patiënt krijgt nu een rol bij het 

actueel en volledig houden van 

zijn medicatiedossier. De nieuwe 

Richtlijn is nadrukkelijk 

gekoppeld aan de 

Informatiestandaard 

Medicatieproces 

 

Nieuwsbrief 3 

Nieuwsbrief 3 staat in het kader van 

medicatieoverdracht. Dit item staat al 2 

decennia in de aandacht. Nu lijkt het er op 

dat er beweging in komt. Ziekenhuizen 

hebben van VWS subsidie gekregen om te 

zorgen dat eind 2019 recepten digitaal naar 

de apotheek gestuurd kunnen worden. Zou 

na 30 jaar trouwe dienst de fax bij het grof 

vuil gezet kunnen worden? 

 

 

 
De Informatiestandaard Medicatieproces – 

gebouwd door Nictiz en VZVZ - is een set 

afspraken waardoor medicatie gegevens 

vanaf voorschrijven tot en met gebruik 

tussen verschillende systemen digitaal 

overgedragen kunnen worden. De 

afspraken betreffen registratie van 

gegevens en ICT infrastructuur. De stappen 

in het medicatieproces zijn daarvoor 

vertaald naar “bouwstenen” in de digitale 

systemen waarin medicatiegegevens op 

eenduidige wijze geregistreerd worden. De 

systemen kunnen dan onderling gegevens 

uitwisselen. Voor de ontwikkeling van de 

ICT infrastructuur en koppeling aan het 

LSP²zijn de routes en verbindingen in kaart 

gebracht die nodig zijn voor een volledige 

uitwisseling van gegevens. 


