
      

 

 

Geachte collega Huisarts, 

Sinds juni 2018 vindt er een samenwerking plaats tussen de Apothekersvereniging Midden en West 

Brabant (AMWB) en de Regionale Coöperatie Huisartsen (RCH) in het project  “optimalisering van de 

medicatie-informatie keten”. U bent hier middels enkele info-bulletins al over geïnformeerd. 

Inmiddels is de top 3 van tekortkomingen vastgesteld en is de stuurgroep aan de slag gegaan 

conform de projectbeschrijving. In dat kader zult u de komende periode leaflets ontvangen, waarop 

concrete stappen staan om die medicatie-informatie keten in onze regio te optimaliseren. De leaflets 

hebben als doel het gesprek tussen apotheker en huisarts op gang te brengen en alle neuzen 

dezelfde kant op te zetten. De vierde versie ligt hier voor u. Op de ene kant ziet u de tekst voor de 

apotheker. Op de andere kant de tekst van belang voor de huisarts. Wij hopen op deze manier uw 

gesprek te vergemakkelijken.  

Succes, 

Bas van Bergen, Leonie Tromp, Erik Wiersma en Inge van Schaik-Coehorst  

 

  



 

      

 

ACTUEEL MEDICATIEOVERZICHT (AMO) 

Het belang van een AMO (oftewel basisset medicatiegegevens) is iedere huisarts en apotheker 
duidelijk. 
Veel partijen zijn momenteel bezig met het uniformeren en verbeteren van de (digitale) 
mogelijkheden om een AMO te genereren, inzichtelijk te krijgen en de betrouwbaarheid van het 
AMO te verbeteren. Medmij, medicatieproces 9.0, VIPP farmacie, herziene richtlijn ‘Overdracht van 
Medicatiegegevens in de keten’ en de LESA ‘Organisatie van zorg bij chronische medicatie’ zijn hier 
voorbeelden van. 
 
Deze nieuwsbrief zet voor u een aantal aandachtspunten op een rij die momenteel in de regio Tilburg 
van belang zijn. Deze aandachtspunten zijn niet uitputtend maar specifiek gekozen in relatie tot het 
projectdoel. 

❏ de richtlijn ‘Overdracht van Medicatiegegevens in de keten’ is geüpdatet in november 2019: 
de basisset medicatiegegevens dient aanwezig te zijn alvorens huisarts en apotheker hun 
werk kunnen doen. Diverse onderdelen uit de basisset komen niet automatisch op een AMO 
te staan. De stuurgroep stelt voor in deze regio hier als volgt mee om te gaan: 

❏ het AMO zoals momenteel gehanteerd in Tilburg en afgesproken in deze regio in de 
vorm van het spoorboekje uit 2013 is uitgangspunt 

❏ onderdelen uit de basisset die nog niet (structureel) verwerkt zijn: 
gestopte/gewijzigde medicatie in de laatste 2 maanden, reden van voorschrijven 
(minimaal voor de 23 wettelijk verplichte geneesmiddelen), reden van stoppen en 
wijzigen van geneesmiddelen, worden in deze regio nog niet automatisch 
toegevoegd aan het AMO: deze onderdelen worden indien de huisarts of apotheker 
dit nodig vindt uitgevraagd. 

❏ het AMO wordt minimaal jaarlijks geüpdatet door de apotheker in afstemming met de 
patiënt 

❏ een AMO kan niet via het LSP overdragen/geraadpleegd worden 

❏ de apotheker zal bij de huisarts verifiëren indien de patiënt twijfelachtige informatie geeft 
over zijn/haar AMO 

❏ wijs de patiënt op zijn/haar hulp bij het actueel houden van het AMO. Wijs hem/haar op 
www.patientenfederatie.nl  Daar is onder andere deze informatie te vinden: 

❏ 1. houd uw medicatieoverzicht actueel 

❏ beschik altijd over een AMO. Vraag ernaar bij uw apotheek. Bespreek het 
overzicht tijdens het intakegesprek. Gebruikt u bepaalde medicijnen niet 
meer, meldt dit dan aan uw apotheker en behandelaar 

❏ 2. neem uw medicatieoverzicht mee 

❏ 3. geef toestemming voor het opvragen 

❏ u kunt dit ook online regelen via www.volgjezorg.nl  

❏ 4. laat wijzigingen opnemen 

❏ 5. bekijk de informatiekaart  

http://www.patientenfederatie.nl/
http://www.volgjezorg.nl/


❏ Download hier de Informatiekaart voor meer tips over uw 
medicatieoverzicht: Naar het ziekenhuis? Neem altijd uw medicatieoverzicht 
mee! (PDF) 

❏ verdiep u in een PGO: We hebben een aantal tips voor u op een rij gezet om een 
beeld te krijgen van de PGO > naar de tips 

❏ Doel is het AMO zoveel als mogelijk actueel te houden, temeer omdat de patiënt via het PGO 
hier ook structureel inzage in gaat krijgen. 

 
Heeft u vragen of tips dan vernemen we dit graag via info@amwb.nu  
 
  

   

https://www.patientenfederatie.nl/Documenten/Themas/Medicatieoverzicht/veilighetziekenhuisinenuit.pdf
https://www.patientenfederatie.nl/Documenten/Themas/Medicatieoverzicht/veilighetziekenhuisinenuit.pdf
https://www.patientenfederatie.nl/themas/persoonlijke-gezondheidsomgeving/tips
https://www.patientenfederatie.nl/themas/persoonlijke-gezondheidsomgeving/tips
mailto:info@amwb.nu


      

 

 

Geachte collega Apotheker, 

Sinds juni 2018 vindt er een samenwerking plaats tussen de Apothekersvereniging Midden en West 

Brabant (AMWB) en de Regionale Coöperatie Huisartsen (RCH) in het project  “optimalisering van de 

medicatie-informatie keten”. U bent hier middels enkele info-bulletins al over geïnformeerd. 

Inmiddels is de top 3 van tekortkomingen vastgesteld en is de stuurgroep aan de slag gegaan 

conform de projectbeschrijving. In dat kader zult u de komende periode leaflets ontvangen, waarop 

concrete stappen staan om die medicatie-informatie keten in onze regio te optimaliseren. De leaflets 

hebben als doel het gesprek tussen apotheker en huisarts op gang te brengen en alle neuzen 

dezelfde kant op te zetten. De vierde versie ligt hier voor u. Op de ene kant ziet u de tekst voor de 

apotheker. Op de andere kant de tekst van belang voor de huisarts. Wij hopen op deze manier uw 

gesprek te vergemakkelijken.  

Succes, 

Bas van Bergen, Leonie Tromp, Erik Wiersma en Inge van Schaik-Coehorst  

 

  



      

 

 

ACTUEEL MEDICATIEOVERZICHT (AMO) 

Het belang van een AMO is iedere huisarts en apotheker duidelijk. 
Veel partijen zijn momenteel bezig met het uniformeren en verbeteren van de (digitale) 
mogelijkheden om een AMO te genereren, inzichtelijk te krijgen en de betrouwbaarheid van het 
AMO te verbeteren. Medmij, medicatieproces 9.0, VIPP farmacie, herziene richtlijn ‘Overdracht van 
Medicatiegegevens in de keten’ en de LESA ‘Organisatie van zorg bij chronische medicatie’ zijn hier 
voorbeelden van. 
 
Deze nieuwsbrief zet voor u een aantal aandachtspunten op een rij die momenteel in de regio Tilburg 
van belang zijn. Deze aandachtspunten zijn niet uitputtend maar specifiek gekozen in relatie tot het 
projectdoel. 

❏ de richtlijn ‘Overdracht van Medicatiegegevens in de keten’ is geüpdatet in november 2019: 
de basisset medicatiegegevens dient aanwezig te zijn alvorens huisarts en apotheker hun 
werk kunnen doen. Diverse onderdelen uit de basisset komen niet automatisch op een AMO 
te staan. De stuurgroep stelt voor in deze regio hier als volgt mee om te gaan: 

❏ het AMO zoals momenteel gehanteerd in Tilburg en afgesproken in deze regio in de 
vorm van het spoorboekje uit 2013 is uitgangspunt 

❏ onderdelen uit de basisset die nog niet structureel verwerkt zijn: gestopte/gewijzigde 
medicatie in de laatste 2 maanden, reden van voorschrijven (minimaal voor de 23 
wettelijk verplichte geneesmiddelen), reden van stoppen en wijzigen van 
geneesmiddelen, worden in deze regio niet automatisch toegevoegd aan het AMO: 
deze onderdelen worden indien de huisarts of apotheker dit nodig vindt uitgevraagd. 

❏ het AMO wordt minimaal jaarlijks geüpdatet door de apotheker in afstemming met de 
patiënt 

❏ een AMO kan niet via het LSP overdragen/geraadpleegd worden 

❏ de apotheker zal bij de huisarts verifiëren indien de patiënt twijfelachtige informatie geeft 
over zijn/haar AMO 

❏ verwijs de patiënt naar de huisarts indien deze niet op de hoogte is van de gewijzigde status 
en een HIS heeft niet gekoppeld aan het AIS. Bijvoorbeeld een stopbericht in Pharmacom 
werkt niet door in de status van een niet-Medicom-HIS 

❏ wijs de patiënt op zijn/haar hulp bij het actueel houden van het AMO. Wijs hem/haar op 
www.patientenfederatie.nl  Daar is onder andere deze informatie te vinden: 

❏ 1. houd uw medicatieoverzicht actueel 

❏ beschik altijd over een AMO. Vraag ernaar bij uw apotheek. Bespreek het 
overzicht tijdens het intakegesprek. Gebruikt u bepaalde medicijnen niet 
meer, meldt dit dan aan uw apotheker en behandelaar 

❏ 2. neem uw medicatieoverzicht mee 

❏ 3. geef toestemming voor het opvragen 

❏ u kunt dit ook online regelen via www.volgjezorg.nl  

❏ 4. laat wijzigingen opnemen 

❏ 5. bekijk de informatiekaart  

http://www.patientenfederatie.nl/
http://www.volgjezorg.nl/


❏ Download hier de Informatiekaart voor meer tips over uw 
medicatieoverzicht: Naar het ziekenhuis? Neem altijd uw medicatieoverzicht 
mee! (PDF) 

❏ verdiep u in een PGO: We hebben een aantal tips voor u op een rij gezet om een 
beeld te krijgen van de PGO > naar de tips 

❏ Doel is het AMO zoveel als mogelijk actueel te houden, temeer omdat de patiënt via het PGO 
hier ook structureel inzage in gaat krijgen. 

 
Heeft u vragen of tips dan vernemen we dit graag via info@amwb.nu  

https://www.patientenfederatie.nl/Documenten/Themas/Medicatieoverzicht/veilighetziekenhuisinenuit.pdf
https://www.patientenfederatie.nl/Documenten/Themas/Medicatieoverzicht/veilighetziekenhuisinenuit.pdf
https://www.patientenfederatie.nl/themas/persoonlijke-gezondheidsomgeving/tips
https://www.patientenfederatie.nl/themas/persoonlijke-gezondheidsomgeving/tips
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