
 

Protocol omzetting Parkinsonmedicatie voor Punt voor Parkinson MCL 

1. Doel 

Dit protocol omschrijft de werkwijze met betrekking tot assortimentswijzigingen van geneesmiddelen welke worden gebruikt bij 

Parkinson. 

 

2. Toepassingsgebied 

Geldend voor alle Parkinson geneesmiddelen, die door apotheek wordt geleverd aan haar patiënten, waarbij een wijziging 

plaatsvindt in label, samenstelling, kleur, vorm, naam en/of verpakking. 

 

3. Definities 

AIS: Apotheek Informatiesysteem 

Distributiemodule: Module in het AIS specifiek voor het aanschrijven van medicatierollen. 

 

4. Verantwoordelijkheden/bevoegdheden 

Verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze procedure: 

 Apothekersassistent(en) uit het team dat het betreffende geneesmiddel verstrekt 

 Medewerker(s) inkoop/voorraadbeheer 

 

5. Werkwijze 

1. Bekend wordt gemaakt dat er een wijziging is met betrekking tot een (actief verstrekt) geneesmiddel. Dit wordt gemeld via 

leverancier (fabrikant of groothandel en in het geval van weekrollen via BAXTER leverancier) 

2. Inkoopmedewerker stelt het betreffende team op de hoogte en maakt vervangend geneesmiddel actief in AIS 

3. Het team gaat na of en bij welke patiënt de wijziging van toepassing is (in het geval van vervangend middel en 

distributiemodule: voer de wijziging door voor alle gebruikers van dit middel) 

4. Het team informeert de patiënt over de wijziging  

5. Het team informeert de voorschrijvend specialist  

 

 Bij alle wijzigingen van assortiment rondom Parkinsonmedicatie dienen de volgende personen op de hoogte gesteld 

te worden door het zorgteam: 

○   Medewerkers van het apotheekteam zelf (mondeling en via e-mail) 

○   Patiënt (mondeling/telefonisch) 

○   Voorschrijver (schriftelijk, middels emailformat via parkinsonverpleegkundige) 

 

6.  Aandachtspunten 

1. Informeer de patiënt over de doorgevoerde wijziging en leg uit wat mogelijke consequenties kunnen zijn. Indien er sprake 

is van een tijdelijk tekort, biedt aan om desgewenst weer terug te switchen. 

2. Vertel dat de voorschrijvend specialist wordt ingelicht over de switch. Indien het functioneren aanzienlijk verandert, dient 

de patiënt contact op te nemen met de parkinsonverpleegkundige. 

3. Wanneer een geneesmiddel wordt verstrekt via de distributiemodule en deze gaat (tijdelijk) uit de handel, dient het 

apotheekteam deze te wijzigen in het (afgestemde) alternatief bij elke patiënt aan wie dit geneesmiddel wordt verstrekt 

 

7. Referenties/ bijlagen 
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Bijlage: Template mail voor parkinsonverpleegkundige 


