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Praktijkprikkel Onduidelijke regie over de behandeling 

Een onduidelijke terug verwijzing van een patiënt van de tweede lijn naar de eerste lijn kan leiden tot 

verwarring en medicatiefouten. Dit laat onderstaande melding zien. VMI ontvangt veel 

incidentmeldingen die zijn terug te voeren op gebrekkige of onduidelijke medicatieoverdracht in de 

keten. 
 

Melding 

Een patiënt is ontslagen uit het ziekenhuis. De apotheek ontvangt een stoprecept voor 

carbasalaatcalcium (Ascal®) en dipyridamol (Persantin®) waarin verder staat vermeld dat de huisarts 

een nieuwe ‘bloedverdunner’ gaat starten. De apotheker neemt contact op met de huisarts, maar die 

is hier niet van op de hoogte. In de terugverwijsbrief naar de huisarts staat niets over antitrombotica. 

De huisarts neemt telefonisch contact op met de medisch specialist. Er wordt afgesproken dat de 

huisarts clopidogrel voorschrijft en CYP2C19 genotype laat bepalen. 
 

Analyse 

Volgens de LTA Antistollingszorg (2020) moet het helder zijn wie verantwoordelijk is voor de 

therapie. In de bovenstaande melding heeft de medisch specialist de regie deels neergelegd bij de 

huisarts, maar hierover niet gecommuniceerd. Bovendien was de medicatieoverdracht naar de 

huisarts en de openbare apotheek niet eenduidig. 
 

Aanbevelingen 

Voor medisch specialisten 

 Pas medicatie zelf aan alvorens de patiënt terug te verwijzen naar de eerste lijn en, indien dat 

niet mogelijk is, geef duidelijke en eenduidige instructies aan de eerstelijns behandelaar.  

 Zorg altijd voor een eenduidige medicatieoverdracht naar de eerste lijn bij het ontslag van 

patiënten. Vermeld hierbij duidelijk welke medicatie gestopt, gestart en/of gewijzigd is. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zelf deze Praktijkprikkel ontvangen? Is deze Praktijkprikkel doorgestuurd en wil je deze ook ontvangen? 

Meld je dan aan op onze website.  

Medicatie-incident melden? Wil je een medicatie-incident melden, dan kan dat via onze website. 

Meer weten over het IVM? Informatie over e-learnings, nascholingen, FTO-werkmateriaal, 

nieuwe geneesmiddelen en ander belangrijk nieuws over 

medicatieveiligheid? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. 

http://www.medicijngebruik.nl/vmi
https://www.medicijngebruik.nl/nieuwsbrief
https://www.medicijngebruik.nl/vmi/medicatie-incidenten-melden
https://www.medicijngebruik.nl/nieuwsbrief

