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1. Inleiding
Na succesvolle pilots in het land is de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie 
(VZVZ) gestart met het landelijk uitrollen van het digitaal verzenden van een vooraankondiging 
van een recept via het LSP. Dit wordt gestimuleerd door het ministerie van VWS met de VIPP- 
subsidieregeling.

Voorschrijvers worden geacht - conform de richtlijn elektronisch voorschrijven1 - geneesmiddelen voor 
te schrijven met behulp van een elektronisch voorschrijf systeem (EVS). Dit elektronisch voorgeschre
ven recept met medicatievoorschrift wordt veelal nog op papier verzonden. Digitale verzending is echter 
complexer dan het verzenden van een papieren recept, al dan niet per fax verstuurd. Een medicatie
voorschrift is pas rechtsgeldig als recept indien deze is voorzien van een handtekening van de voor
schrijver.

De beschikbare middelen om elektronische medicatievoorschriften te verzenden (LSP en EDIFACT) zijn 
nog niet in staat om een digitale handtekening mee te zenden of de elektronische medicatievoorschrif
ten via een zodanige code te beveiligen zodat de ontvanger van het digitale recept de authenticiteit 
ervan met zekerheid kan vaststellen. Hierdoor mag een digitaal ontvangen medicatievoorschrift, con
form de wet, slechts als een vooraankondiging beschouwd worden.

Huisartsen verzenden al sinds 1996 digitaal medicatievoorschriften naar apotheken via EDIFACT zonder 
digitale handtekening en zonder het papieren recept na te sturen. Deze werkwijze biedt naar de mening 
van partijen voldoende waarborgen voor adequate en veilige informatie-uitwisseling.

Alle deelnemende partijen zijn voornemens om, na een implementatieperiode, de vooraankondiging 
van het recept met medicatievoorschriften, die via het LSP worden verzonden, als volwaardig recept te 
beschouwen. Dit is de reden om met de betrokken partijen een convenant op te stellen. In de volgende 
delen van het convenant zal een digitale vooraankondiging van een recept zonder handtekening worden 
aangeduid als medicatievoorschrift.

Doel van het convenant is het regionaal afstemmen van de werkwijze en verantwoordelijkheden rond
om het digitaal verzenden en ontvangen van een medicatievoorschrift via het LSP van de tweede lijn 
naar de eerste lijn (openbare apotheek, poliklinische apotheek of apotheekhoudend huisarts).

Het convenant beschrijft de afspraken die zijn gemaakt tussen partijen over de werkwijze en verant
woordelijkheden bij het verzenden en ontvangen van het elektronisch medicatievoorschrift via het LSP. 
De afspraken zijn gemaakt op basis van het wettelijk kader (hoofdstuk 2), de uitgangspunten en rand
voorwaarden hierbij (hoofdstuk 3) en de maatregelen die genomen zijn naar aanleiding van een risico
analyse (hoofdstuk 5).

1 https://www.knmg.nl/advies-richtliinen/knmg-Dublicaties/elektronisch-voorschriiven.htni

https://www.knmg.nl/advies-richtliinen/knmg-Dublicaties/elektronisch-voorschriiven.htni


2. Wettelijk kader
De Geneesmiddelenwet (artikel 1 lid 1 pp2) stelt dat een recept door de voorschrijver dient te worden 
ondertekend of, wanneer het niet is ondertekend, te worden beveiligd met een zodanige code dat de 
ontvanger (apotheker) de authenticiteit van het recept kan vaststellen.

Geneesmiddelenwet, artikel 1 lid pp:
recept: een door een met naam en werkadres aangeduide beroepsbeoefenaar als bedoeld 
in artikel 36, veertiende lid, van de onder II genoemde wet dan wel een daartoe in een 
andere lidstaat bevoegde beroepsbeoefenaar, opgesteld document waarin aan een per
soon of instantie als bedoeld in artikel 61, eerste lid, een voorschrift wordt gegeven om 
een met zijn stofnaam of merknaam aangeduid geneesmiddel in de aangegeven hoeveel
heid, sterkte en wijze van gebruik ter hand te stellen aan een te identificeren patiënt, en 
dat is ondertekend door de desbetreffende beroepsbeoefenaar dan wel, zonder te zijn
ondertekend, met een zodanige code is beveiligd dat een daartoe bevoegde persoon of
instantie de authenticiteit ervan kan vaststellen.

Dit betekent dat bij het digitale recept het volgende moet kunnen worden vastgesteld:
• de identiteit van de voorschrijver,
• de instelling (zorgaanbieder) waar hij werkzaam is,
• de voorschrijver is bevoegd tot het voorschrijven van geneesmiddelen,
• de authenticiteit en integriteit van het voorschrift is niet gewijzigd tijdens de verzending vanuit 

het EVS en de ontvangst door het AIS (apotheeksysteem).

Dit convenant stelt, dat door de huidige inrichting van het voorschrijfproces zoals beschreven in volgen
de secties, aan bovengenoemde punten wordt voldaan, en daarmee het digitale medicatievoorschrift als 
volwaardig recept mag worden beschouwd.

Vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid kunnen apotheken beschikken over laboratoriumwaarden als 
de patiënt daarvoor toestemming heeft verleend op grond van artikel 66a van de Geneesmiddelenwet.
In de Regeling Geneesmiddelenwet staat verder dat een zorgverlener afwijkende nierfunctiewaarden 
actief dient te delen met een door de patiënt aangewezen apotheker. Afwijkende nierfunctiewaarden 
staan vermeld op het papieren recept dat mee wordt gegeven aan de patiënt.

Regeling Geneesmiddelenwet (artikel 6.103): Indien een beroepsbeoefenaar bij een patiënt 
nader onderzoek heeft laten uitvoeren naar de nierfunctie, deelt hij afwijkende nierfunc
tiewaarden mee aan de daartoe door de patiënt aangewezen apotheker."

2 https:/7wetten.overheid.nl/BWBR0021505/2019-01-0l#Hoofdstukl

3 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-18918.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-18918.html


3. Voorwaarden en uitgangspunten
• De deelnemende partijen kiezen voor het LSP als infrastructuur voor het delen van medicatiege- 

gevens en de deelnemende ziekenhuizen en apotheken zijn aangesloten op het LSP.

• Er is per ziekenhuis een projectorganisatie ingesteld die het digitaal versturen van medicatie- 
voorschriften, zoals in dit convenant beschreven, tussen ziekenhuis en apotheken voorbereidt, 
begeleidt en evalueert. Vanuit deze projectorganisaties worden, samen met de deelnemende 
instellingen en apothekers, de implementatievolgorde en de wijze van fasering bepaald.

• Alle betrokken partijen zetten tegelijkertijd alles in werking om het digitaal versturen van medi- 
catievoorschriften via het LSP te laten slagen. De apotheken zorgen ervoor, dat de software voor 
het ontvangen van medicatievoorschriften via het LSP is aangeschaft en geïnstalleerd. Het zie
kenhuis zorgt ervoor, dat alle medisch specialisten elektronisch voorschrijven en dat, zoveel als 
mogelijk, de medicatievoorschriften digitaal verstuurd worden.

• Voor het versturen van het medicatievoorschrift wordt in dit convenant uitgegaan van het ge
bruik van de geldende informatiestandaard Medicatieproces (versie 6.12) of versie 9.0x, zodra 
deze beschikbaar en geïmplementeerd is in de regio. Zolang de informatiestandaard Medicatie
proces nog niet beschikbaar is en dus niet kan worden geïmplementeerd, gelden afspraken zoals 
zijn gemaakt in dit convenant.

• Bij het opstellen van het convenant is ervan uitgegaan, dat zowel het ziekenhuis als de apothe
ken handelen conform wet- en regelgeving rondom voorschrijfbevoegdheid en ter hand stellen, 
evenals Algemene Verordening Gegevensbescherming en informatiebeveiliging in de Zorg, en 
dat de partijen de processtappen en bijbehorende risicoanalyse intern hebben uitgewerkt.

• In het ziekenhuis sturen bevoegde voorschrijvers medicatievoorschriften digitaal; invoering ge
beurt gefaseerd. Voorwaarde voor digitale verzending is een geverifieerde BSN van de patiënt.

• Het ziekenhuis heeft een proces waarin wordt geborgd dat de medicatievoorschriften via het 
LSP correct worden verstuurd naar de openbare apotheek en/of poliklinische apotheek.

• Het ziekenhuis heeft geborgd in de organisatie dat uitsluitend medewerkers die voorschrijfbe
voegdheid hebben medicatie kunnen voorschrijven en verzenden in het voorschrijfsysteem.

• De openbare apotheek of poliklinische apotheek is ervoor verantwoordelijk dat zij de digitale 
medicatievoorschriften (kunnen) ontvangen en verwerken in hun systeem.

• Zowel de patiënt, de voorschrijvers als de ontvangende apotheken hebben er baat bij om volle
dig digitaal te werken. Een papieren recept meesturen naast een elektronisch medicatievoor
schrift is onwenselijk. Het beperkt de voordelen en brengt nieuwe risico's met zich mee, zoals 
het dubbel afleveren van het geneesmiddel. Voor de patiënt biedt het digitaal verzenden ver
schillende voordelen, zoals sneller medicatie te kunnen ophalen.
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• De patiënt bepaalt waar hij de medicatie op wil halen. Hij maakt deze keuze in de spreekkamer, 
in het medicatieverificatie gesprek of bij ontslag door het aangeven van de voorkeursapotheek. 
Medicatievoorschriften voor overgehevelde medicatie worden naar de daarvoor aangewezen 
(poliklinische) apotheek gestuurd, zij verzorgen de verstrekking.

• Het blijft altijd mogelijk, bijvoorbeeld in geval van overmacht of ontbreken van een BSN num
mer, om een papieren recept mee te geven in plaats van het medicatievoorschrift digitaal te 
verzenden naar de apotheek.

4. Processtappen en afspraken omtrent implementatie
Processtappen
Onderstaande tabel geeft kort de procestappen weer binnen het volledig digitale voorschrijfproces via 
het LSP. Hierbij wordt alleen ingegaan op de stappen die impact hebben op het transmurale proces. De 
detaillering in interne processtappen bij ziekenhuis en apotheek is geen onderdeel van dit convenant.

Processtap Omschrijving Applicatie
Voorschrijven • Voorschrijver vraagt de patiënt naar welke 

apotheek het medicatievoorschrift verzon
den mag worden, selecteert de gekozen 
apotheek en verzendt het medicatievoor
schrift via het LSP.

CS HiX/EPIC

Transport • Medicatievoorschrift wordt digitaal ver
zonden naar de gekozen apotheek.

LSP

• Servercertificaat van het ziekenhuis wordt
gecontroleerd (identificatie ziekenhuis) en
het medicatievoorschrift wordt over een
LSP beveiligde lijn verzonden naar de geko
zen apotheek.

Ontvangst • Medicatievoorschrift komt binnen in de CGM Apotheek/
receptbuffer van de apotheek. Pharmacom/ChipSoft

© Digitale medicatievoorschriften via het LSP
komen in dezelfde buffer binnen als de
EDIFACT-recepten vanuit de huisarts.

Poliapotheek/Promedico/Apro

Controle en be © Medicatievoorschrift wordt verwerkt in het CGM Apotheek/
reiding AIS. Pharmacom/ChipSoft

• Het medicatievoorschrift wordt gecontro
leerd door de apotheek.

Poliapotheek/Promedico/Apro

Verstrekken © De identiteit van de patiënt wordt vastge CGM Apotheek/
steld en de voorgeschreven medicatie Pharmacom/ChipSoft
wordt ter hand gesteld. Poliapotheek/Promedico/Apro

Tabel 1: Procesbeschrijving digitaal versturen van het medicatievoorschrift via het LSP
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Afspraken omtrent implementatie
Na de implementatiefase committeren alle partijen zich aan de werkwijze om een digitaal verzonden 
medicatievoorschrift te behandelen als een volwaardig recept in plaats van als een vooraankondiging. Er 
zal dus geen origineel recept worden nagestuurd via fax of post. Hierop wordt géén uitzondering ge
maakt voor opiaten.

Tijdens de implementatiefase zal wel gewerkt worden met het meegeven van een papieren recept ter 
controle van het digitaal verzonden medicatievoorschrift. Het papieren recept is leidend, het digitaal 
verzonden medicatievoorschrift is ter controle. Bij discrepantie(s) neemt ontvangende apotheker pas
sende acties. Deze periode zal zo kort mogelijk gehouden worden en dient om te controleren of er in
formatie verloren gaat bij het digitaal verzenden van medicatievoorschriften, wat de impact van het 
verlies van informatie is en welke maatregelen nodig zijn om dit verlies te voorkomen. De Commissie 
Medicatie Overdracht van de GAV bepaalt wanneer de implementatiefase voorbij is.

Ontslagrecepten worden pas digitaal verstuurd als medicatievoorschrift wanneer alle benodigde infor
matie digitaal kan worden meegezonden. Derhalve wordt het digitaal versturen van ontslagrecepten in 
een later stadium uitgewerkt en geïmplementeerd.

In bijlage 1 staan de specifieke werkafspraken beschreven die de deelnemende partijen maken rondom 
het digitaal versturen van het medicatievoorschrift.

5. Risicoanalyse
Om te bepalen wat de risico's zijn bij de overgang van de papieren verzending van het medicatievoor
schrift naar een volledig digitale verzending, is er met betrokken partijen een risico-inventarisatie uitge
voerd op basis van de procesbeschrijving in het vorige hoofdstuk. De risico-inventarisatie is uitgevoerd 
zowel vanuit het perspectief van het proces als vanuit informatiebeveiliging. Het doel van de risicoanaly
se is vast te stellen waar de grootste risico's liggen en welke mitigerende maatregelen genomen dienen 
te worden. Deze maatregelen zijn omgezet in werkafspraken (bijlage 1).

6. Beheer van het modelconvenant
Dit convenant heeft een geldigheidsduur van 1 jaar met een stilzwijgende verlenging van telkens een 
jaar, tenzij partijen expliciet/schriftelijk aangeven de afspraken uit het convenant te willen beëindigen. 
Hiervoor geldt een opzegtermijn van minimaal 3 maanden.

Indien er na ondertekening van dit convenant nog verdere afspraken gemaakt moeten worden ter ver
duidelijking van de procedure digitaal verzenden medicatievoorschrift via het LSP, zal dit gebeuren via 
het Commissie Medicatie Overdracht van de GAV. Ditzelfde geldt voor het maken van afspraken over 
toekomstige aanpassingen aan het convenant of eventueel beëindigen van het convenant.
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7. Ondertekening betrokken partijen
Dit convenant treedt in werking op.................. 2021 voor de volgende organisaties:

[Namen van de organisaties, namen en functies van de ondertekenaar(s) en datering en handtekeningen 
van de ondertekenaars]



8. Bijlage 1: Werkafspraken rondom digitale 
verzending medicatievoorschrift

Deze bijlage bevat de specifieke werkafspraken die betrokken partijen gezamenlijk maken rondom ver
zending, ontvangst en beheer van elektronische medicatievoorschriften.

[Algemeen] Versturen medicatievoorschrift
Er worden geen papieren recepten verstuurd na de digitale verzending van het medicatievoorschrift. 
Alle betrokken partijen zijn van mening dat het risico op fouten of fraude bij digitale verzending dusda
nig laag is, dat dit een onnodige handeling is. Alle partijen committeren zich dan ook aan de werkwijze 
om een digitaal verzonden medicatievoorschrift te behandelen als een volwaardig recept in plaats van 
een vooraankondiging. Er wordt dus geen origineel recept nagestuurd via fax of post. Hierop wordt géén 
uitzondering gemaakt voor opiaten.

[Algemeen] BSN
Indien een patiënt geen geverifieerd BSN heeft, kan er geen elektronisch medicatievoorschrift digitaal 
verstuurd worden en moet het recept worden geprint.

[Voorschrijven] Voorschrijven door bevoegde zorgverlener
Het ziekenhuis of zorginstelling zorgt ervoor dat alleen medewerkers die voorschrijfbevoegdheid heb
ben, medicatie kunnen voorschrijven en medicatievoorschriften digitaal kunnen verzenden in het voor- 
schrijfsysteem. Het ziekenhuis of zorginstelling kan dit op verzoek aantoonbaar maken.

[Voorschrijven] GDS-patiënten
Indien een patiënt medicatie krijgt in een GDS (Geneesmiddel distributiesysteem) wordt het medicatie
voorschrift tijdens werktijden bij voorkeur gestuurd naar de apotheek die de GDS levert, meestal de 
openbare apotheek. Nadere uitwerking is beschreven in het Protocol Medicatieoverdracht van de GAV. 
Een GDS patiënt krijgt Add-on / overgehevelde medicatie5 niet in de GDS rol. (zie add-on/overgehevelde 
medicatie).

[Voorschrijven] Add-on/'overgehevelde/4 medicatie
Add-on/overgehevelde medicatie wordt geleverd via de poliklinische apotheek. De voorschrijver stuurt 
het medicatievoorschrift voor add-on/overgehevelde medicatie naar deze apotheek.

[Voorschrijven] Ondersteunende documenten bij medicatievoorschriften
Bij medicatievoorschriften waarvoor ondersteunende documentatie nodig is, zoals ZN-formulier of art
senverklaring, wordt het medicatievoorschrift indien mogelijk digitaal verzonden en geeft de voorschrij
ver de documentatie op papier mee. Ook is het mogelijk de aanvullende documentatie via fax of veilige 
email te zenden naar de (poliklinische) apotheek. 4

4 Betreft dure - en weesgeneesmiddelen die als add-on bij een DBG door het ziekenhuis wordt gedeclareerd.



[Voorschrijven] Laboratoriumwaarden
Vooralsnog is digitale uitwisseling van deze waarden via het LSP waarmee het medicatievoorschrift 
wordt verstuurd technisch niet mogelijk. Regionaal worden mogelijkheden verkend voor het delen van 
laboratoriumgegevens. Waar mogelijk delen voorschrijvers afwijkende nierfunctiewaarden met een 
apotheker. Apothekers kunnen daarnaast laboratoriumwaarden opvragen via Apoview, Lab4Apo of een 
soortgelijke functie.

[Voorschrijven] Correctie reeds verstuurd medicatievoorschrift
Als de voorschrijver na het versturen van het medicatievoorschrift constateert dat er een fout is ge
maakt, verstuurt de arts een nieuw medicatievoorschrift met daarin de notitie 'correctie'. De voorschrij
ver geeft tevens duidelijk aan dat het voorgaande recept moet vervallen.
Als op een later moment wordt geconstateerd dat een wijziging nodig is of als het om een vergissing 
gaat, zoekt de voorschrijver rechtstreeks contact met de apotheek waar het medicatievoorschrift naar 
toe is verzonden. In onderling overleg wordt besloten wie contact opneemt met de patiënt.

[Voorschrijven] Ontslagmedicatie, Stopmedicatievoorschrift en Actueel Medicatie Overzicht (AMO)
Zowel het stoprecept en het AMO kan nog niet digitaal worden verstuurd. Dit is pas mogelijk nadat de 
nieuwe informatiestandaard Medicatieproces (versie 9.0x) is geïmplementeerd in de systemen [nog 
geen planning bekend). Ontslagrecepten worden daarom pas digitaal verstuurd wanneer alle benodigde 
informatie digitaal kan worden meegezonden.

De voorschrijver heeft tot die tijd de mogelijkheid zelf een elektronisch stopmedicatievoorschrift te ma
ken. De voorschrijver schrijft hiervoor 1 st voor van het te stoppen geneesmiddel (conform werkwijze 
huisartsen) met notitie stop. Dit medicatievoorschrift wordt digitaal verstuurd.

De AMO kan worden afgedrukt en meegegeven aan de patiënt. Ook is het mogelijk de documentatie, 
zoals een AMO en/of toedienlijsten, via fax of beveiligde email te zenden naar de apotheek .

[Voorschrijven] Wijzigingen in medicatie
Omdat wijzigingen van een dosering bij reeds lopende medicatie fouten kan geven, geven voorschrijvers 
dit in de vrije tekst van het nieuwe medicatievoorschrift aan door de opmerking 'wijziging' te noteren.

[Voorschrijven] Registreren voorkeursapotheek
Het ziekenhuis zorgt ervoor dat de voorkeursapotheek van de patiënt wordt 
geregistreerd en bij vervolgcontacten (klinisch of poliklinisch) wordt geverifieerd.
De keuzevrijheid van de patiënt is hierbij te allen tijde leidend.

[Ontvangst] Medicatievoorschrift niet ontvangen door apotheek
Wanneer een patiënt zich meldt bij een apotheek of poliklinische apotheek en er geen medicatievoor
schrift voor deze patiënt ontvangen is, kan dit verschillende oorzaken hebben. Indien het medicatie
voorschrift niet wordt gevonden, belt de apotheek de voorschrijver en gaat na of en naar welke apo
theek het medicatievoorschrift is gestuurd.
Per oorzaak worden de volgende oplossingen meer in detail voorgesteld.

• Medicatievoorschrift is niet verzonden:
Indien het gaat om een storing of fout in het ziekenhuis of zorginstelling, zal de voorschrijver in het 
ziekenhuis of zorginstelling de noodzakelijke maatregelen treffen.
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• Medicatievoorschrift is wel verzonden maar niet aangekomen:
De apotheker stemt af met de voorschrijver om het medicatievoorschrift alsnog te ontvangen.

• Medicatievoorschrift is naar een andere apotheek of apotheekhoudend huisarts verzonden:
Indien het medicatievoorschrift is verstuurd naar een andere apotheek dan waar de patiënt zich 
meldt, regelen de twee betrokken apotheken dit onderling. Eventueel kan de voorschrijver verzocht 
worden een nieuw medicatievoorschrift te versturen, alsdan vernietigt de apotheek het medicatie
voorschrift welke onterecht naar hem is verzonden.

[Controle en bereiding] Ontbrekende doseercode in AIS
Het kan voorkomen dat de doseercode niet wordt overgenomen in het AIS, omdat er met andere do- 
seercodes wordt gewerkt door verschillende systemen. Dit vraagt om extra alertheid van de apotheek. 
Ontdekte fouten in overname van de dosering worden gemeld bij de vertegenwoordiger van de betref
fende instelling die zitting heeft in de Commissie Medicatie Overdracht van de GAV.

Doseerinformatie wordt wel als tekst meegezonden bij onbekende doseercodes. Deze informatie kan 
dan handmatig omgezet worden naar een dosering in de apotheek.

[Verstrekken] Archiveren
Het is de taak van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om bij de apotheken de originele (onder
tekende) recepten te controleren. Deze zullen dus door de digitaal verzonden medicatievoorschriften 
niet aanwezig zijn. Alle betrokken partijen zijn van mening dat het niet de handtekening op het voor
schrift is dat een bepaald uitgegeven recept rechtmatig maakt, maar het aantoonbaar maken van het 
feit dat de uitgegeven medicatie ook werkelijk is voorgeschreven door de desbetreffende voorschrijver 
op het medicatievoorschrift.

Elk ziekenhuis heeft ingeregeld dat alle historische medicatievoorschriften, zonder ambiguïteit, af te 
drukken zijn per apotheek. Indien er twijfel is of een uitgegeven medicatievoorschrift ook daadwerkelijk 
is voorgeschreven, kan het desbetreffende ziekenhuis op verzoek het originele medicatievoorschrift 
overleggen aan de apotheek.

[Beheer] Opschonen buffer bij apotheek
Bij opschonen van de buffer voor niet-verwerkte medicatievoorschriften, controleert de apotheker of 
(apotheekhoudende) huisarts of medicatie onterecht niet is afgeleverd. Hij / zij kan hiervoor, bijvoor
beeld, de voorschrijver of ESP raadplegen. Met name medicatievoorschriften voor GDS-medicatie zou
den gemist kunnen worden.

[Beheer] Wijzigingen in certificaat of LSP-aansluitgegevens
Indien de certificaatgegevens wijzigen, denk aan URA-nr. of LSP-app id., dient de (poliklinische) apo
theek dit direct door te geven aan applicatiebeheerders van de ziekenhuisapotheken.

[Beheer] Software-update
Indien er een software-update plaatsvindt in het EVS, is de functioneel beheerder in het ziekenhuis er
voor verantwoordelijk om middels een testscript naar VZVZ te testen of de gegevensoverdracht correct 
verloopt.

Indien er een software-update plaatsvindt in het apotheeksysteem, is de beheerder van het apotheek 
informatiesysteem (veelal apotheker) ervoor verantwoordelijk om te testen of de gegevens nog correct
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worden ontvangen na de update. Voor Chipsoft, EPIC, het AIS Pharmacom, CGM-Apotheek/ Apro en 
Caresoft is een testapotheek aangewezen waar op verzoek van zowel apotheek als ziekenhuis testbe
richten kunnen worden verstuurd.

[Beheer] 90 miljoennummers
Het voorschrijven van geneesmiddelen met eigen artikelnummer (zo genoemde 90 miljoennummer 
artikelen) dient zoveel mogelijk te worden voorkomen in de ziekenhuizen en zorginstellingen. Bij ondui
delijkheid over het af te leveren geneesmiddel neemt de apotheek contact op met de voorschrijver.

[Beheer] Regionale werkafspraken / protocol Medicatieoverdracht
Op basis van het convenant en bijbehorende werkafspraken in (deze) Bijlage 1, stelt de Commissie Me
dicatie Overdracht van de GAV meer in detail regionale werkafspraken op. Ook kunnen (deel)aspecten 
van het convenant en bijlage uitgewerkt worden in het Protocol Medicatieoverdracht.
De regionale werkafspraken omvatten afspraken die meer in detail uitwerking vragen en/of een meer 
tijdelijk karakter hebben. Zo is ook informatie over contactpersonen opgenomen in Regionale afspraken 
of in het protocol Medicatieoverdracht.
Regionale werkafspraken en het protocol Medicatieoverdracht kunnen niet strijdig zijn met het Conve
nant Verzenden digitaal medicatievoorschrift. Het convenant is leidend betreffende de verzending van 
digitale medicatievoorschriften.
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9. Bijlage 2: Definities

AIS: Apotheek Informatie Systeem

AMO: Actueel Medicatie Overzicht (hiervoor in de plaats kan ook worden gelezen Basisset Me- 
dicatiegegevens, conform nieuwe versie richtlijn Medicatieoverdracht)

Apotheek: waar apotheek staat wordt gedoeld op zowel de openbare apotheek alsook de apo- 
theekhoudende huisarts

BSN: Burger Service Nummer

EVS: Elektronisch Voorschrijf Systeem

GDV: Geïndividualiseerde Distributie Vorm (ook wel bekend als medicijnrol/baxterrol)

GPK: Generieke Product Kode 

HPK: Handels Product Kode

LSP: Landelijk Schakelpunt (zie: https://www.vzvz.nl/over-het-lsp)

Medicatievoorschrift: recept voor medicatie met gebruiksafspraak en verstrekking verzoek. 
Officieel mag niet van een geldig recept gesproken worden als dit niet voorzien is van een 
handtekening van de voorschrijver. Een recept zonder handtekening, van toepassing bij digitale 
verzending, heet een vooraankondiging. Omwille van de leesbaarheid is ervoor gekozen in dit 
convenant de term ‘medicatievoorschrift’ te hanteren

PRK: Prescriptie Kode

URA: UZI-register Abonneenummer

VIPP: Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional

VZVZ: De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie beheert het Landelijk Scha
kelpunt (LSP) en faciliteert uitwisseling van medische gegevens

Voorkeursapotheek: Dit is de apotheek die bij inschrijving of verificatie van patiëntgegevens in 
het ziekenhuis wordt geregistreerd. Hier kan van worden afgeweken op verzoek van de patiënt

Ziekenhuis: waar ziekenhuis genoemd staat kan ook zorginstelling worden gelezen
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