
Bijlage: Apothekers 

Inkomende Informatiestromen 
In deze paragraaf worden de inkomende informatiestromen van de apothekers beschreven 
die in de inventarisatie zijn benoemd. We bekijken in deze paragraaf per afzender welke 
gebruik van welke middelen overeenstemt met het handboek, en welke niet. Deze laatste 
zijn in de tabellen in rood aangegeven. 

GGZ 
Als we Kijken naar de inkomende informatie vanuit de GGZ naar de apothekers, dan zien we 
dat een van de in de basisafspraken benoemde middelen worden gebruikt: ZorgMail. 
Desondanks wordt ook gebruik gemaakt van eMail, Fax, Papier en Telefoon. Als we 
inzoomen op de inhoud van de informatiestromen vanuit de GGZ in onderstaande tabel, dan 
zien we dat alle middelen in feite worden gebruikt voor dezelfde informatie: Recepten.  

Tabel 1: Inkomende informatiestromen vanuit de GGZ 

Van Via Inhoud 

GGZ eMail Recept 

GGZ Fax Recept 

GGZ Papier Recept 

GGZ Telefoon Recept 

GGZ ZorgMail Recept 

 
Wanneer in deze situatie de basisafspraken worden gevolgd worden Fax, eMail en Papier en 
Telefoon niet langer gebruikt voor het versturen van recepten, maar wordt in plaats daarvan 
uitsluitend gebruik gemaakt van Zorgmail. Uiteraard kan aanvullende informatie altijd 
telefonisch worden opgevraagd, maar die informatie moet daarna alsnog via ZorgMail aan 
het recept worden toegevoegd zodat het dossier van de apotheek volledig is. Conform de 
basis afspraken dient de GGZ de in rood vermelde middelen aan te passen. 

Huisartsen 
Voor informatiestromen vanuit de huisarts naar de apothekers worden twee van de in de 
basisafspraken benoemde middelen gebruikt: 

1. LSP 
2. ZorgMail 

Desondanks wordt ook gebruik gemaakt van eMail, Fax, Papier en Telefoon. Als we 
inzoomen op de inhoud van de informatiestromen vanuit de Huisarts in onderstaande tabel, 
dan zien we dat alle middelen in basis worden gebruikt voor dezelfde informatie: Recepten 
(m.u.v. Telefoon).  

Tabel 2: Inkomende informatiestromen vanuit de huisarts 

Van Via Inhoud 

Huisarts ZorgMail Recepten, labuitslagen 

Huisarts Fax Recept, machtigingsformulieren 

Huisarts eMail Recept, machtigingsformulieren 

Huisarts Papier Recept, machtigingsformulieren 

Huisarts LSP Medicatieoverzicht 



Van Via Inhoud 

Huisarts Telefoon Verificatie, Aanvullende info, vragen over medicatie 

 
Om in overeenstemming met de basisafspraken te werken moeten Fax, eMail, telefoon en 
Papier niet langer worden gebruikt voor het versturen van recepten. In plaats daarvan wordt 
uitsluitend gebruik gemaakt van Zorgmail. Uiteraard kan aanvullende informatie altijd 
telefonisch worden opgevraagd, maar die informatie moet daarna alsnog via ZorgMail aan 
het recept worden toegevoegd zodat het dossier van de apotheek volledig is. Ook de 
machtigingsformulieren moeten via ZorgMail bij het juiste dossier in de apotheek terecht 
komen. Via het LSP kan de apotheker het medicatieoverzicht van het huisartsendossier 
inzien. Conform de basis afspraken dienen de huisartsen de in rood vermelde middelen aan 
te passen. 

Ziekenhuis 
De informatie vanuit het ziekenhuis gaat allemaal over medicatie. Net als voor GGZ en 
Huisartsen geldt dat ziekenhuizen beschikken over ZorgMail en dat kunnen gebruiken voor 
het versturen van recepten. Daarmee wordt voldaan aan de basisafspraak. Uiteraard kan 
aanvullende informatie altijd telefonisch worden opgevraagd, maar die informatie moet 
daarna alsnog via ZorgMail aan het recept worden toegevoegd zodat het dossier van de 
apotheek volledig is. Conform de basis afspraken dient het ziekenhuis de in rood vermelde 
middelen aan te passen. 

Tabel 3: Inkomende informatiestromen vanuit het ziekenhuis 

Van Via Inhoud 

Ziekenhuis Fax Recept 

Ziekenhuis Papier (A)MO 

Ziekenhuis Telefoon Verificatie, Aanvullende info, vragen over medicatie 

 

Thuiszorg (TZ), Langdurige Zorg (LDZ), ZBC en Verloskundige 
De informatie vanuit deze partijen betreft alleen recepten. Deze partijen kunnen allemaal 
beschikken over ZorgMail en moeten dat, daar waar recepten worden voorgeschreven, ook 
doen. In ieder geval dienen Fax, Papier, Whatsapp en eMail voor het versturen van recepten 
niet te worden gebruikt. Uiteraard kan aanvullende informatie altijd telefonisch worden 
opgevraagd, maar die informatie moet daarna alsnog via ZorgMail aan het recept worden 
toegevoegd zodat het dossier van de apotheek volledig is. Conform de basis afspraken 
dienen Thiuszorg, lanagdirige Zorg en de verloskundigen de in rood vermelde middelen aan 
te passen. 

Tabel 4:Inkomende informatiestromen vanuit Thuiszorg (TZ), Langdurige Zorg (LDZ), ZBC en Verloskundige 

Van Via Inhoud 

TZ, LDZ, ZBC, Verloskundige Zorgmail Recept 

TZ, LDZ, ZBC, Verloskundige Whatsapp Recept 

TZ, LDZ, ZBC, Verloskundige eMail Recept 

TZ, LDZ, ZBC, Verloskundige Papier Recept 

TZ, LDZ, ZBC, Verloskundige Fax Recept 

TZ, LDZ, ZBC, Verloskundige Telefoon Recept 

  



 

Uitgaande Informatiestromen 
In deze paragraaf worden de uitgaande informatiestromen van de apothekers beschreven 
die in de inventarisatie zijn benoemd. We bekijken in deze paragraaf per ontvanger welke 
gebruik van welke middelen overeenstemt met het handboek, en welke niet. Deze laatste 
zijn in de tabellen in rood aangegeven. 

Huisarts 
Als we ook hier kijken naar uitgaande informatiestromen richting de Huisarts dan zien we 
dat een van de in de basisafspraken genoemde middelen wordt gebruikt: ZorgMail. 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een veelheid van andere middelen. 
Als we inzoomen op de inhoud van de informatiestromen richting de Huisarts in 
onderstaande tabel, dan zien we dat de middelen worden gebruikt voor drie 
informatiestromen: 
Retourbericht: Edifact 
Diverse overzichten: Fax en Papier 
Aanvullende info: Siilo, Whatsapp, Email, Telefoon, Mondeling 
In dit voorbeeld wordt goed invulling gegeven aan de basisafspraak om ZorgMail te 
gebruiken voor communicatie met de apotheek. Voor aanvullende informatie en overleg zijn 
meerdere middelen beschikbaar. Een echte basisafspraak is daar nog niet voor. Wel geldt 
dat eMail en Whatsapp hiervoor niet mogen worden toegepast. Bovendien dient de 
aanvullende informatie die relevant is voor het dossier van de patiënt uiteindelijk via 
ZorgMail bij het juiste recept en in het juiste dossier te komen zodat het huisartsendossier 
volledig is. 
Het medicatieoverzicht stelt de apotheek beschikbaar via het LSP. De huisarts moet het 
medicatieoverzicht via het LSP raadplegen. Het versturen van het medicatieoverzicht per fax 
en papier naar de huisarts dient te worden gestaakt. Conform de basis afspraken dient de 
apotheek de in rood vermelde middelen aan te passen. 

Tabel 5: van apotheek naar huisarts 

Via Naar Inhoud 

ZorgMail Huisarts Edifact Retourbericht/fiatteringsbericht 

Fax Huisarts Medicatieoverzicht, Ontslagrecept, Autorisatielijst (baxter bij 
mutaties), Machtigingsformulieren 

Papier Huisarts Medicatieoverzicht, Ontslagrecept, Autorisatielijst (baxter bij 
mutaties), Machtigingsformulieren 

Siilo Huisarts Aanvullende informatie en overleg 

Whatsapp Huisarts Aanvullende informatie en overleg 

Email Huisarts Aanvullende informatie en overleg 

Telefoon Huisarts Aanvullende informatie en overleg 

Mondeling Huisarts Aanvullende informatie en overleg 

 

Langdurige zorg (LDZ) en Thuiszorg (TZ) 
De informatie richting deze partijen betreft via papier en email vooral informatie 
betreffende het toedienen van de medicatie, zoals deellijsten. Daarnaast wordt de telefoon 
gebruikt voor afstemming en nadere toelichting. Het meest geschikte middel om gegevens 



richting deze partijen te krijgen is het LSP. Dat is echter nog niet breed beschikbaar voor 
deze partijen. 
Deze partijen dienen zich, om te voldoen aan de basisafspraken uit het handboek, aan te 
sluiten op ZorgMail zodat de apotheker deellijsten rechtstreeks via ZorgMail naar deze 
partijen kan versturen. Bovendien dient de aanvullende informatie die relevant is voor het 
dossier van de patiënt uiteindelijk via ZorgMail bij het juiste recept en in het juiste dossier te 
komen zodat het dossier van deze partijen volledig is. Conform de basis afspraken dient de 
apotheek de in rood vermelde middelen aan te passen. 

Tabel 6: van apotheek naar Langdurige zorg (LDZ) en Thuiszorg (TZ) 

Via Naar Inhoud 

Papier TZ, LDZ Deellijst met Baxterrol mee, Medicatieoverzicht bij wijziging, deellijst 
zonder baxterrol, eventueel gebruiksinstructies 

Telefoon TZ, LDZ Intakegesprek hulpmiddelen, afstemming over wat TZ toedient 

Email TZ, LDZ Deellijst zodat je er niet langs hoeft. TZ drukt deze af. 

 

Ziekenhuis 
De informatie richting het ziekenhuis betreft met name gegevens rondom het 
medicatieoverzicht. Om te voldoen aan de basisafspraken moet het ziekenhuis het 
medicatieoverzicht uit het LSP halen. Andere overdracht van het medicatieoverzicht, 
uitgezonderd de telefoon voor spoed, zou dan niet nodig zijn. 
De autorisatielijst, machtigingsformulieren en aanvullende informatie moeten, om te 
voldoen aan de basisafspraken, via ZorgMail naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis zal zich dus 
aan moeten sluiten op ZorgMail. Conform de basis afspraken dient de apotheek de in rood 
vermelde middelen aan te passen. 

Tabel 7: van apotheek naar ziekenhuis 

Via Naar Inhoud 

LSP Ziekenhuis Medicatieoverzicht 

 
Fax 

Ziekenhuis Medicatieoverzicht, Autorisatielijst (baxter bij mutaties), 
Machtigingsformulieren, vragen 

Telefoon Ziekenhuis Bij spoed 

Papier Ziekenhuis Medicatieoverzicht, Autorisatielijst (baxter bij mutaties), 
Machtigingsformulieren 

 

Trombosedienst 
Voor de trombosedienst wordt gebruik gemaakt van Fax en Email om aanvullende 
informatie te versturen. Volgens de afspraken in het handboek zou dat via ZorgMail moeten 
verlopen. De aanvullende informatie die telefonisch wordt verstrekt moet ook via ZorgMail 
bij de trombosedienst terecht komen. Conform de basis afspraken dient de apotheek de in 
rood vermelde middelen aan te passen. 

Tabel 8: van apotheek naar Trombosedienst 

Via Naar Inhoud 

Fax Trombosedienst Aanvullende informatie 

Email Trombosedienst Aanvullende informatie 

Telefoon Trombosedienst Aanvullende informatie 



 

Baxteraar 
Strikt genomen valt een baxterpartij buiten de scope van dit project, maar desondanks 
nemen we hem toch mee in deze analyse. De berichten die richting de Baxteraar gaan 
zouden strikt genomen via ZorgMail moeten verlopen. Dat gebeurt gedeeltelijk ook al (eZorg 
is vergelijkbaar met ZorgMail). Maar blijkbaar wordt er ook ge-emaild. Het gaat dan 
weliswaar om een versleuteld bestand, maar dat bestand moet, conform de afspraken in het 
handboek, via eZorg of ZorgMail verstuurd worden. 

Tabel 9: van apotheek naar Baxteraar 

Via Naar Inhoud 

Email Baxteraar Versleuteld bestand of via eZorg 

 

Dietist 
De Apotheek verstuurd Machtigingsformulieren per fax naar de diëtist. Om conform de 
afspraak in het handboek te werken zou dit via ZorgMail moeten verlopen. Conform de basis 
afspraken dient de apotheek de in rood vermelde middelen aan te passen. 

Tabel 10: van apotheek naar Diëtist 

Via Naar Inhoud 

Fax Diëtist Machtigingsformulier 

 


