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Bij de totstandkoming van de kwaliteitsindicatoren hebben de volgende partijen 

samengewerkt:

•  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP)

•  Landelijke Huisartsen Vereniging, Apotheekhoudende Afdeling (LHV AHA)

•  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)

•  Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

•  Patiëntenfederatie Nederland

•  Consumentenbond

KNMP

Alexanderstraat 11

2514 JL Den Haag

T  070 37 37 373

E  kwaliteit@knmp.nl

I  www.knmp.nl

Aan de totstandkoming van deze uitgave 

is uiterste zorg besteed. Voor informatie 

die onvolledig of onjuist is opgenomen, 

aanvaardt de KNMP geen aansprakelijkheid.



KWALITEITSINDICATOREN DIENSTAPOTHEKEN 3

INHOUD
 

  INLEIDNIG 4

  APOTHEEKKENMERKEN 5

1  KWALITEITSINDICATOREN 
1.1  Aanwezigheid gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem 8
1.2  Structurele registratie van klachten en fouten 10
1.3  Kwaliteit interne bezetting 11

2   FARMACEUTISCHE PROCESSEN
2.1 Tijdige beschikbaarheid (genees)middelen 14
2.2  Ontvangen van recepten 15
2.3  Percentage recepten met tijdige controle 16
2.4  Verstrekkingen zonder recept 17
2.5  Afleveringen van opioïden 19
2.6  Informeren van de eigen apotheek van de patiënt 21
2.7  Toedienlijsten in samenwerking met thuiszorgorganisaties 23
2.8  Samenwerking met ziekenhuizen bij ontslagmedicatie 24
2.9  Informatie trombosedienst bij interacties met coumarines 26

3  FARMACEUTISCHE PATIËNTENZORG 
3.1  Eerste uitgiftebegeleiding inhalatiemedicatie 27
3.2  Percentage kinderen < 12 jaar waarvoor de dosering van amoxicilline/clavulaanzuur
  clavulaanzuur aantoonbaar in november of december is nagerekend 28
3.3  Beschikbaarheid van labwaarden bij Directe Orale AntiCoagulantia (DOAC)      30
3.4  Laxantia bij opioïden 32
3.5  Geen NSAID gebruik bij hartfalen 34

 



KWALITEITSINDICATOREN DIENSTAPOTHEKEN 4

INLEIDING

In 2020 heeft een werkgroep van dienstapothekers met ondersteuning van het KNMP bureau voor het 

eerst een set kwaliteitsindicatoren voor dienstapotheken opgesteld. Met de hieruit gewonnen inzichten 

is deze tweede set indicatoren verder ontwikkeld. Bij het opstellen van deze tweede set  is er naar 

gestreefd om, met de gekozen indicatoren, betekenisvolle informatie en de gewenste zorg duidelijker 

zichtbaar te maken. Met deze informatie wordt de kwaliteit van zorg bij dienstapotheken inzichtelijk 

gemaakt en continue verbeterd.

Apothekers (of apotheekhoudende huisartsen) die de functie van dienstapotheek vervullen, dienen 

deze set (ook) in te vullen. 

De uitvraag van kwaliteitsindicatoren gebeurt sinds 2012 in samenwerking met de KNMP en de NVZA 

en LHV Apotheekhoudende Afdeling. Daarnaast zijn hierbij ook externe partijen betrokken zoals (zorg)

consumenten, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en zorgverzekeraars. Voor het verzamelen 

en delen van de gegevens is een dataprotocol opgesteld waarin afspraken staan over gebruik en 

ontsluiting van de data.

PUBLICATIE VAN RESULTATEN
Per apotheek worden de scores op de indicatoren, na een toetsing op validiteit en na goed keuren 

hiervan, door de Stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie openbaar gemaakt. 

Met de toestemming van de apotheker wordt deze informatie gedeeld met de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg en Jeugd. De antwoorden op deze uitvraag worden op apotheekniveau niet ge

deeld met andere partijen. 

SFK
Apotheken die deelnemen aan de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) kunnen de indicatorscores 

die de SFK in samenwerking met de KNMP berekent inclusief de ondergrens, automatisch inladen in 

de online enquête. 
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A P O T H E E K K E N M E R K E N
D I E N S T A P O T H E E K

DOELSTELLING KENMERKEN
Deze kenmerken leveren inzichten op over dienstapotheken op groepsniveau over 2021. Zij worden 

met uw toestemming gedeeld met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

1 Wat is de organisatievorm van uw dienstapotheek?

  Zuivere dienstapotheek

  Hybride als onderdeel van een openbare apotheek

  Hybride als onderdeel van een poliklinische apotheek

  Anders: 

 

 Optie voor toelichting 

 

 

 

2 Openingstijden

 A Is uw apotheek ook ’s nachts geopend?

  Ja

  Nee 

 Optie voor toelichting

 

 

 

 B Is uw apotheek op zaterdag geopend?

   Ja  

   Nee 

 Optie voor toelichting
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3  Wat is de verste afstand in minuten voor patiënten binnen uw dienstregio om uw apotheek te 

bereiken?

 (Te achterhalen als reisafstand via google maps of ANWB routeplanner, met de auto – zonder files)

 ________   min

4 A  Wat is de grootte van uw verzorgingsgebied in aantal inwoners?

  (Schatting op basis van de informatie bijvoorbeeld op Wikipedia  

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_gemeenten)

  ________   aantal inwoners verzorgingsgebied 

 B Wat is de oppervlakte van uw verzorgingsgebied 

   (Schatting op basis van de informatie bijvoorbeeld op Wikipedia  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_gemeenten)

  ________   km2

5 Is uw dienstapotheek gevestigd in de directe nabijheid (op loopafstand) van een huisartsenpost?

  Ja

  Nee

 Optie voor toelichting 
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6  Is uw dienstapotheek gevestigd in de directe nabijheid  (op loopafstand) van een spoedeisende hulp?

  Huisartsenpost

  Spoedeisende Hulp (SEH)

  Ziekenhuizen (anders dan SEH)

  Thuiszorg

  Verzorgingshuis (Wet Langdurige Zorg)

  Verpleeghuis (WLZ, Geriatrische Revalidatie Zorg)

  Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) 

  Thrombosediensten

  Politiebureau en Dienst Justitiele Inrichtingen

  Anders:
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1 K WA L I T E I T S I N D I C ATO R E N

KWALITEITSMANAGEMENT 

Indicator 1.1 Aanwezigheid gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem

Hoofdstuk Kwaliteitsmanagement

Toepassingsgebied Dienstapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator  Routing: vraag a (en b en c) tonen voor dienstapotheken, die de set voor 

openbare apotheken niet hebben ingevuld (‘zuivere dienstapotheek’)

  A  Beschikte de dienstapotheek per 31 december 2021 over een 

gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (bijv. HKZ of ISO)?

    Ja

    Nee, door naar volgende indicator

  B Zo ja, wat is het nummer van het certificaat?

   Open tekst

  C Zo ja, door welke instelling is het certificaat verstrekt?

   Meerdere opties mogelijk:

    Dekra

    KMVA

    Lloyd’s

    Tüv

    Anders:

   Routing: vraag D tonen voor dienstapotheken, die de set voor openbare 

apotheken wel hebben ingevuld (‘hybride dienstapotheek’)

  D  Wordt tijdens een audit van de apotheek met ook de zorgfunctie 

‘dienstapotheek’ het gedeelte van de dienstapotheek ook 

beoordeeld?

    Ja

    nee
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Toelichting    De zorginstelling waar farmaceutische zorg wordt geleverd beschikt over 

een certificaat voor het kwaliteitsmanagementsysteem.  

Dit systeem waarborgt dat producten en diensten op consistente 

wijze worden geleverd, wordt voldaan aan eisen van de patiënt en 

aan de van toepassing zijnde  wet- en regelgeving. Verhogen van 

patiënttevredenheid en continue verbetering maken onderdeel uit van 

het kwaliteitsmanagementsysteem. 

Bij een ‘hybride’ dienstapotheek, waar bijvoorbeeld de openbare 

apotheek over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem 

beschikt, dient binnen dit systeem expliciet aandacht aan de zorgfunctie 

van de dienstapotheek te worden besteed. Daarom is vraag d) 

aanvullend opgenomen. 

Type indicator Structuur
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Indicator 1.2 Structurele registratie van klachten en fouten

Hoofdstuk Kwaliteitsmanagement

Toepassingsgebied Dienstapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator  Worden door de dienstapotheek structureel klachten en fouten 

verzameld voor aansluitende verbeteracties (bijvoorbeeld met een 

aparte registratie in het kwaliteitsmanagementsysteem van de 

dienstapotheek)?

   Ja

   Nee

Toelichting Bij een dienstapotheek komen bijvoorbeeld klachten over:

  • De vergoedingen (bijvoorbeeld hoogte van het tarief) 

  • De logistiek (bijvoorbeeld wachttijd) 

  •  De afstand tussen de huisartsenpost / spoedeisende hulp en de 

dienstapotheek 

  •  De farmaceutische patiëntenzorg 

   Voor een continue, structurele kwaliteitsverbetering is het belangrijk 

dat klachten, specifiek gericht op de zorgfunctie van de dienstapotheek, 

worden bijgehouden en dat er naar verbetermogelijkheden wordt 

gezocht.

Type indicator Structuur
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Indicator 1.3 Kwaliteit interne bezetting 

Hoofdstuk Kwaliteitsmanagement

Toepassingsgebied Dienstapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Aanleiding  Voor een dienstapotheek is het essentieel om door goede organisatie de 

interne bezetting met goed ingewerkte en deskundige medewerkers te 

borgen. 

Indicator A Hoe is de interne bezetting tijdens de dienst georganiseerd?  

   Meerdere opties mogelijk:

    De indeling wordt van tevoren met een rooster gemaakt.

     Voor de indeling is er een vaste pool met ingewerkte assistentes 

beschikbaar.

     Tijdens de dienst is de apotheker op de hoogte welke assistente 

de dienst uitvoert (ivm inschatten hoe veel er bijgesprongen 

moet worden).

     De assistenten regelen de indeling onderling en vervangen 

elkaar, zonder betrokkenheid en wetenschap van de 

(waarnemend) apotheker.

     De apotheker regelt de vervanging, of door zelf in te springen of 

door een van de assistenten met een dienstverband aan te wijzen.

    Anders:

  B   Wie is er verantwoordelijk voor de aanwezigheid van goed 

ingewerkte assistentes?

   Meerdere opties mogelijk:

    De organisatie / beherend apotheker

    Apotheken uit de regio

    Het apotheekteam

    De achterwacht / waarnemend apotheker

    De assistentes onderling

    Anders:
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  C Hoe is het vervangen van assistentes bij ziekte geregeld?

   Meerdere opties mogelijk:

    Met een achterwacht pool indien iemand kort voor de dienst uitvalt.

    Vooraf vastgesteld met een bereikbaarheidsdienst door assistentes.

    Door assistenten met een dienstverband, die de uitval opvangen.

    Anders:

  D  Hoe wordt bij een vervanging geborgd dat de vervangende 

apothekersassistent voldoende is ingewerkt?

   Meerdere opties mogelijk:

     Er worden alleen assistentes ingezet die bij de (waarnemend) 

apotheker bekend zijn.

     De assistentes zijn al bekend met de werkwijzen door 

samenwerking met de in de dienstapotheek werkende vaste 

assistenten in andere apothe(e)k(en).

     Nieuwe assistentes worden vooraf ingewerkt op de locatie waar 

zij dienst doen (met name ophalen LSP).

     Nee, assistenten worden via detachering / uitzendbureau 

ingezet, en zij zijn niet vooraf ingewerkt.

  E Is geborgd dat alle achterwacht apothekers zijn ingewerkt?

     Ja

     Nee

Toelichting  Een dienstapotheek dient een effectief beleid te hebben om het 

reguliere werk met voldoende  adequaat opgeleide medewerkers te 

kunnen verrichten. Hierbij dient rekening gehouden te worden met 

uitval door ziekte.

  Ook dient de kwaliteit van de bezetting bij noodsituaties geborgd te zijn. 

   Hierbij is het wenselijk dat de apotheker weet wie er dienst doet om een 

inschatting te maken van de intensiteit van de nodige achterwacht. 
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   Daarnaast dient er ook geborgd te zijn dat een waarnemend apotheker 

voldoende is ingewerkt, bijvoorbeeld voor het borgen van de nodige 

werkvoorraad uit diens apotheek.

   Indien de dienstapotheek bij een calamiteit of ramp uitvalt, dienen 

afspraken gemaakt te zijn met andere apotheken. Deze apotheken 

nemen dan de te leveren zorg door de dienstapotheken over.  

Zie verder het Apotheek Rampen Opvang Plan (bijvoorbeeld: https://

www.apothekers-vmn.nl/werkgroepen-en-commissies/crisisteam/). 

Daarnaast dienen er maatregelen genomen te worden om uitval van het 

apotheek informatie systeem op te kunnen vangen, zie calamiteiten plan 

in de KNMP richtlijn Informatievoorziening (www.knmp.nl).

Type indicator Structuur
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2 FARMACEUTISCHE PROCESSEN

Indicator 2.1 Tijdige beschikbaarheid (genees)middelen

Hoofdstuk Farmaceutische processen

Toepassingsgebied Dienstapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator  Hoe regelt de dienstapotheek een tijdige beschikbaarheid van 

geneesmiddelen?

  Meerdere opties mogelijk:

   Spoedorder plaatsen bij groothandel 

   Spoedorder plaatsen bij bereidingsapotheek

   Uit voorraad ziekenhuisapotheek 

   Uit voorraad poliklinische apotheek

   Uit voorraad van een ‘cluster’ / collega apotheek

   Doorsturen naar andere dienstapotheek

   Anders:

 

Toelichting  Een dienstapotheek dient een assortimentsbeleid te hebben om de 

beschikbaarheid van nodige medicatie te borgen. Dit kan bijvoorbeeld 

met werkinstructies voor bestellingen, spoedbestellingen, afspraken met 

andere apotheken of regelingen in een cluster. 

   De afweging wat een adequate levering is, hangt van de individuele 

situatie af. 

Type indicator Structuur
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Indicator 2.2 Ontvangen van recepten

Hoofdstuk Farmaceutische processen

Toepassingsgebied Dienstapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator  In welke vorm / route accepteert uw dienstapotheek recepten in het 

algemeen? 

  Meerdere opties mogelijk:

   Fax

   Papier

   Elektronisch (o.a. LSP, edifact, via cluster) 

   Via beveiligde mail

   Handgeschreven recepten

   Via gewone (doorgestuurde) mail

   Als tekst of (scherm) foto in gewone mail (zonder bijlage)

   Telefonisch

   Anders: 

 

Toelichting  Voor het verstrekken van medicatie dient een dienstapotheek 

een duidelijk beleid te hebben over de manier waarop recepten 

geaccepteerd worden voor belevering. Hierbij kunnen individuele 

afwegingen gemaakt worden passend bij bijzondere omstandigheden in 

de setting van de dienstapotheek. 

Type indicator Structuur
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Indicator 2.3 Percentage recepten met tijdige controle

Hoofdstuk Farmaceutische processen

Toepassingsgebied Dienstapotheek

Rapportageperiode Een week gedurende de uitvraagperiode 2021

Indicator Bepaal voor een week:

  A  Het percentage beleverde recepten dat binnen 12 uur door de 

apotheker is nagekeken.

  B  Het percentage beleverde recepten dat tussen 12 en 18 uur door de 

apotheker  is nagekeken.

  C  Het percentage beleverde recepten dat later dan 18 uur door de 

apotheker is nagekeken.

Selecties A  Het aantal recepten uit de geselecteerde week (noemer)

  B   Het aantal recepten uit de geselecteerde week dat binnen 12 uur is 

nagekeken.

  C   Het aantal recepten uit de geselecteerde week dat tussen 12 en 18 

uur is nagekeken.

  D   Het aantal recepten uit de geselecteerde week dat later dan 18 uur 

is nagekeken.

Percentages A B/A

  B C/A

  C D/A

Toelichting  Een beleverd recept dient binnen 12 uur te worden nagekeken. 

Recepten, die na 18.00 uur  op een dag beleverd zijn, dienen bij 

voorkeur binnen 12 uur, maar uiterlijk de volgende ochtend te worden 

nagekeken. Maak een schatting van het percentage recepten waarvoor 

dit is gelukt.

Type indicator Proces
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Indicator 2.4 Verstrekkingen zonder recept 

Hoofdstuk Farmaceutische processen

Toepassingsgebied Dienstapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Aanleiding  Een dienstapotheek dient een duidelijk beleid te hebben voor het 

verstrekken van medicatie zonder recept. Hierbij valt te denken aan 

afspraken met de huisartspost voor het aanvragen van medicatie of het 

alleen meegeven van medicatie voor een bepaalde periode

Indicator A  Zijn er in uw dienstapotheek afspraken voor het verstrekken van 

recept- plichtige medicatie zonder aanwezig recept?

   Meerdere opties mogelijk:

    Ja, er zijn afspraken met de huisartsenpost.

    Ja, er zijn afspraken met de apotheken uit de regio.

    Ja, er is een intern protocol.

    Nee

  B  Wanneer worden recept plichtige geneesmiddelen zonder recept 

meegegeven? 

   Meerdere opties mogelijk:

    In principe niet en alleen bij uitzonderingen.

    Bij chronische medicatie.  

    Bij acute medicatie. 

    Anders: 

 

  D  Onder welke voorwaarden wordt in uitzonderlijke gevallen een 

recept plichtig geneesmiddel zonder recept meegegeven?

   Meerdere opties mogelijk:

     De medicatieaanvraag moet door de dienstapotheek 

geverifieerd kunnen worden via het LSP.

    Patiënt kan een recent medicatieoverzicht laten zien.

    Patiënt kan een geneesmiddelverpakking laten zien.
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  E  Wordt er bij aflevering van een recept plichtig geneesmiddel zonder 

recept achteraf een recept geregeld?

    Ja

    Nee

Toelichting De Geneesmiddelenwet zegt in Art 61 lid 9 het volgende: 

   Het is de apotheker die in een apotheek werkt verboden een UR-

geneesmiddel ter hand te stellen zonder dat een recept is overgelegd. 

Hij is evenwel bevoegd in spoedgevallen een UR-geneesmiddel ter 

hand te stellen zonder dat een recept wordt overgelegd, indien hij zich 

voldoende zekerheid heeft verschaft dat gevaar voor misbruik niet kan 

ontstaan.

   In het T&C Gezondheidsrecht ( Moss) 12. Ter hand stellen zonder recept 

(lid 9) staat het volgende:

   Behoudens spoedgevallen is het apothekers verboden om zonder recept 

een UR-geneesmiddel aan een patiënt of een beroepsbeoefenaar ter 

hand te stellen. Een bepaling over de apotheekhoudende huisarts 

ontbreekt uiteraard. Hij kan zelf het vereiste recept uitschrijven. De 

apotheker moet zich voldoende zekerheid verschaffen dat er geen 

gevaar voor misbruik is. Raadpleging van het medicatiedossier is 

daarvoor niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk (Kamerstukken II 

2009/10, 29359, 3, p. 8).

   Omtrent opiaten is extra waakzaamheid geboden. De KNMP heeft, ook 

na diverse Tv uitzendingen waar getoond werd dat apothekers (niet 

dienstapotheken) de fout in gingen, al een aantal keren gewaarschuwd 

voor handgeschreven opiaat recepten: niet doen. https://www.knmp.

nl/actueel/nieuws/nieuws-2018/knmp-ban-het-papieren-recept-uit-

voor-opiaten en https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2019/

vervalste-recepten-voorschrijver-moet-meer-recepten-elektronisch-

versturen

Type indicator Structuur
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Indicator 2.5 Afleveringen van opioïden

Hoofdstuk Farmaceutische processen

Toepassingsgebied Dienstapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Aanleiding 

Indicator A Waarover zijn afspraken gemaakt en vastgelegd bij opioïde recepten?

    Meerdere antwoorden mogelijk (waarbij de laatste optie niet 

samengaat met de overige opties): 

     Wanneer er van de wettelijke eisen aan een opioïde recept mag 

worden afgeweken bij spoed.

    Een maximaal af te leveren hoeveelheid.

    Het meegeven van herhalingen.

     Wanneer een nieuw recept wordt aangevraagd (bijvoorbeeld 

wijzigingen in aantallen en gebruik).

     Wanneer snelwerkende opioïden bij somatische pijn worden 

meegegeven.

    Er zijn geen afspraken gemaakt.

  B  Wordt er aanvullend bij recepten voor opioïden op echtheid 

gecontroleerd indien het recept is ontvangen buiten het Elektronisch 

Voorschrijf Systeem?

    Ja

    Nee

Toelichting  Een dienstapotheek dient een helder en effectief beleid te hebben voor 

het afleveren van potentieel verslavende medicatie in het algemeen 

en opioïden in het bijzonder. Aanvullend aan de wettelijke eisen aan 

een recept speelt hier een spoedeisende situatie, waarbij mogelijk 

beredeneerd van de bestaande regels afgeweken moet worden. 

Daarnaast is de voorschrijver vaak niet bekend bij de dienstapotheek of 

komt het recept niet vanuit het Elektronisch Voorschrijf Systeem in de 

apotheek. 
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   Deze indicator richt zich op opioïden als voorbeeld van potentieel 

verslavende medicatie. Op deze recepten dienen er aanvullende 

controles uitgevoerd te worden over de echtheid van het recept, de 

rationaliteit van de voorgeschreven hoeveelheid en de noodzaak voor 

de individuele patiënt. Zie hiervoor ook de Handreiking administratie 

Opiumwetmiddelen in de openbare apotheek en het KNMP-standpunt 

onderscheppen opioïden (www.knmp.nl) .

   Gemaakte afspraken met samenwerkingspartners dienen bij voorkeur in 

beschikbare protocollen te zijn vastgelegd.

Type indicator Structuur
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Indicator 2.6 Informeren van de eigen apotheek van de patiënt 

Hoofdstuk Farmaceutische processen

Toepassingsgebied Dienstapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator A  Zijn er afspraken voor het informeren van de eigen apotheek over 

medicatie leveringen als dat niet automatisch gebeurt via het LSP? 

    Ja 

    Nee

  B  Wordt de eigen apotheek geïnformeerd over levering aan een 

patiënt met een onbekend ‘opt in’ indien de patiënt kwetsbaar is en 

niet benaderd kan worden? 

    Ja 

    Nee

  C  Wordt een patiënt met een ‘nee’ bij de ‘opt in’ expliciet op zijn 

eigen verantwoordelijkheid gewezen voor het delen van zijn 

medicatiegegevens met zijn behandelaars?

    Ja

    Nee

  D  Zijn er situaties waarin de eigen apotheek van een patiënt wordt 

ingelicht, ondanks een ‘nee’ bij de ’opt in’ heeft?

    Ja

    Nee

Toelichting  De dienstapotheek informeert de eigen apotheek over de 

terhandstelling. Hiervoor dient een vast protocol beschikbaar te zijn. 

   Als LSP werkt, krijgt de eigen apotheek informatie over de 

terhandstelling. Als dat echter niet kan, dienen er aparte afspraken 

gemaakt te worden. 
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   Een stopdatum wordt (nog) niet via de LSP doorgegeven. Daarom 

moeten hiervoor aanvullende maatregelen genomen worden. Evenzo 

dienen afleveringen van Geïndividualiseerde Distributie Vormen 

(‘baxter’) doorgegeven te worden aan de eigen apotheek. 

   Ad B: Dit komt mogelijk voor bij oudere verpleeghuisbewoners, die niet 

rechtstreeks hierover bevraagd kunnen worden, zodat de ‘opt in’ niet 

bekend is. 

   Ad C: Als een patiënt er bewust voor kiest om geen opt-in te geven, ligt 

de verantwoordelijkheid voor het delen van de gegevens bij de patiënt. 

Een afspraak in de apotheek kan dan bijvoorbeeld zijn om een overzicht 

aan de patiënt mee te geven over de geleverde middelen. 

   Ad D: Bij kwetsbare patiënten kan het belang van de medicatieveiligheid 

mogelijk zwaarder wegen. Informatie over de medicatie kan, ondanks 

een weigering voor opt in, alsnog worden gedeeld met andere 

behandelaren.

Type indicator Structuur
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Indicator 2.7 Toedienlijsten in samenwerking met thuiszorgorganisaties 

Hoofdstuk Farmaceutische processen

Toepassingsgebied Dienstapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator A  Wordt er bij de belevering van thuiszorgorganisaties gewerkt met 

toedienlijsten voor medicatie, die door de dienstapotheek zijn 

verstrekt?

    Ja

    Nee

    Anders: 

  B  Welke informatie bevatten de door de dienstapotheek verstrekte 

toedienlijsten? 

   Meerdere opties mogelijk:

    Adres etiket dienstapotheek

    Telefoonnummer dienstapotheek

    Naam cliënt

    Geboortedatum cliënt

    Voorschrijvende arts

    Dag van aflevering

     Meerdere tabellen voor innametijden op meerdere dagen voor een 

bepaald geneesmiddel (plek om etiket te plakken afgeleverd middel)

    Mogelijkheid 2e controle paraaf bij risicovol medicijn

    Anders: 

Toelichting  Voor de samenwerking met thuiszorgorganisaties zijn toedienlijsten voor 

de te gebruiken medicatie van de patiënt gewenst. (Actiz, KNMP, NVZA, 

VErenso, BTN, LHV, LOC, NHG, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN. 

Veilige principes in de medicatieketen, https://www.zorgvoorbeter.

nl/docs/PVZ/vindplaats/medicatieveiligheid/veilige-principes-in-de-

medicatieketen.pdf) 

Type indicator Structuur
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Indicator 2.8 Samenwerking met ziekenhuizen bij ontslagmedicatie

Hoofdstuk Farmaceutische processen

Toepassingsgebied Dienstapotheek

Rapportageperiode  Vanaf december 2021 terug in het jaar totdat er 30 patiënten voor deze 

indicator gevonden zijn of terug tot 1 januari 2021.

Indicator A Routing: 

  Verstrekt uw dienstapotheek medicatie na ontslag uit een ziekenhuis?

   Ja

   Nee (door naar indicator 2.9)

  A  Noteer het aantal patiënten (maximaal 30) met ontslagmedicatie uit 

het ziekenhuis, dat over een volledig actueel medicatie overzicht 

(AMO) beschikt. 

   (Let op: hier wordt een AMO bedoeld en niet recepten)

  Teller: ____________

  Noemer: 30 (wijzigen indien minder) 

Selectie  Selectie: 

Selecteer 30 personen met ontslagmedicatie uit het ziekenhuis in 

december 2021. Indien er in deze maand niet voldoende patiënten 

werden gevonden, teruggaan per maand totdat 30 patiënten behaald 

zijn. 

  A 30 patiënten met ontslagmedicatie uit het ziekenhuis

  B Patiënten uit A met een AMO

Percentage B/A

Type indicator Proces
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Indicator B Op welke manier wordt de AMO naar de apotheek gestuurd?

   Op papier aan de patiënt mee gegeven.

   Per fax verstuurd naar de eigen apotheek.

   Per zorgmail verstuurd naar de eigen apotheek. 

   Met gewone mail verstuurd naar de eigen apotheek.

   Anders:

 

 

 

Toelichting  Een dienstapotheek dient bij leveren van ontslagmedicatie te beschikken 

over een actueel medicatieoverzicht (AMO) van de patiënt. 

   Een AMO wordt bij voorkeur per zorgmail verstuurd naar de eigen 

apotheek of aan de patiënt op papier mee gegeven. Het versturen met 

gewone mail naar de eigen apotheek is niet wenselijk uit het oogpunt 

van de privacy wetgeving.  

Type indicator Structuur
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Indicator 2.9 Informatie trombosedienst bij interacties met coumarines

Hoofdstuk Farmaceutische processen

Toepassingsgebied Dienstapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator A  Weet de dienstapotheek bij welke trombosedienst een cliënt met 

coumarines zit (zelftesters uitgezonderd)?

    Ja bijna altijd

    Ja meestal

    Ja soms 

    Nee

  B  Wie geeft geneesmiddelinteracties van coumarine - gebruikers door 

aan de (juiste) trombosedienst (zelftesters uitgezonderd??

    Patiënt

    Dienstapotheek

  C  Worden coumarine- gebruikers, die zelf testen, duidelijk 

geïnformeerd hoe zij moeten handelen indien afgeleverde 

geneesmiddelen met de coumarines interacteren?

    Ja

    Nee

Toelichting  De trombosedienst dient tijdig op de hoogte gebracht te worden van 

het gebruik van interacterende middelen bij coumarines door hun 

patiënten. 

   Bij patiënten, die zelf hun INR waarde meten, wordt verondersteld dat 

zij hun coumarine gebruik zelfstandig kunnen handhaven. Zij dienen bij 

het afleveren van middelen, die met de coumarine werking interageren, 

duidelijk te worden ingelicht over hoe om te gaan met deze interactie. 

Type indicator Structuur
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3 FARMACEUTISCHE PATIËNTENZORG

Indicator 3.1 Eerste uitgiftebegeleiding inhalatiemedicatie 

Hoofdstuk Farmaceutische patiëntenzorg 

Toepassingsgebied Dienstapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator A  Hoe geeft uw dienstapotheek in het algemeen instructies bij de 

eerste uitgifte van inhalatiemedicatie?

    Door uitleg met een voorbeeld inhalator in een aparte ruimte.

    Door uitleg met een voorbeeld inhalator aan de balie. 

    Door uitleg aan de balie zonder voorbeeld inhalator.

    Door verwijzen naar uitleg in instructiefilmpjes.

    Er worden geen inhalatie instructies gegeven.

  B  Wat doet u in het algemeen als u de patiënt niet zelf kunt spreken bij 

het afleveren van inhalatiemedicatie?

    Bellen met de patiënt.

     Instructie geven aan degene die de medicatie ophaalt  

(mantelzorgers etc).

     Verwijzen naar www.inhalatorgebruik.nl voor een passende 

instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor de patiënt.

    Anders:

 

Toelichting  Een dienstapotheek dient de nodige informatie bij eerste uitgiften te 

geven.  

Bij inhalatie medicatie krijgt de patiënt bij voorkeur deze uitleg door een 

demonstratie van de inhalatietechniek met een voorbeeld inhalator in 

een separate ruimte.  

 

Als de patiënt zijn medicatie niet zelf ophaalt, dient de dienstapotheek 

een beleid te hebben voor het overdragen van relevante informatie aan 

de patiënt. In bijzondere gevallen kan de informatie aan de mantelzorger 

of verpleging overgedragen worden.

Type indicator Structuur
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Indicator 3.2  Percentage kinderen < 12 jaar waarvoor de dosering van amoxicilline/

clavulaanzuur aantoonbaar in november of december is nagerekend 

Richtlijn Farmaceutische patiëntenzorg

Toepassingsgebied Dienstapotheek

Rapportageperiode  Vanaf december 2021 terug in het rapportagejaar totdat er 30 patiënten 

voor deze indicator gevonden zijn of terug tot 1 januari 2021.

Aanleiding  Kinderdoseringen zijn sterk afhankelijk van leeftijd en gewicht. Verkeerde 

dosering bij kinderen kan leiden tot een verminderde werking of tot het 

optreden van (ernstige) bijwerkingen. 

Indicator   Voor welk percentage van 30 kinderen onder 12 jaar met een aflevering 

van amoxicilline/clavulaanzuur in 2021 is  een berekening van de 

dosering aantoonbaar vastgelegd?  

 

 Uw score voor de noemer van deze indicator  vindt u in de KNMP/SFK 

webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’ indien u gegevens aan SFK 

aanlevert.  

Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Medicatie Amoxicilline/clavulaanzuur: J01CR02

Aflevering  Verstrekking van ‘medicatie’ in de ‘rapportageperiode’

Selectie  Selecteer 30 kinderen onder de 12 jaar met een aflevering van 

amoxicilline/ clavulaanzuur in december 2021. Indien er in deze maand 

onvoldoende kinderen werden gevonden, teruggaan per maand totdat 

30 patiënten behaald zijn of januari 2021 bereikt is. 

  A  30 kinderen onder 12 jaar met een aflevering van ‘medicatie’ in 2021.

  B  Aantal kinderen uit A waarvoor een berekening van de dosering 

aantoonbaar is vastgelegd (op papier of digitaal).

Percentage B/A

Toelichting  De informatie hiervoor kan nog niet geautomatiseerd uit de systemen 

worden gehaald. Op initiatief van de werkgroep wordt een eerste stap 

gezet om dit handmatig na te gaan voor een behapbare periode, die 

betekenisvolle informatie kan opleveren.
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  1.  Selecteer alle kinderen onder de 12 jaar met een aflevering van 

amoxicilline / clavulaanzuur. Start hiervoor in december 2021 

(noemer)  en ga vervolgens terug in de tijd totdat er 30 patiënten 

gevonden zijn of januari 2021 is bereikt. 

  2.   Achterhaal voor deze personen of de berekening van de dosering 

aantoonbaar is vastgelegd (teller). 

Nota bene: De berekening van de dosering is aantoonbaar 

vastgelegd door vermelding op het recept ‘dosering akkoord’ (al dan 

niet na een interventie).

  3.   Mocht u uit de resultaten van deze steekproef concluderen dat niet 

alle doseringen aantoonbaar zijn gecontroleerd, loop dan het proces 

medicatiebewaking/ kinderdoseringen na en neem maatregelen om 

herhaling te voorkomen

Onderbouwing KNMP richtlijn ‘Medicatiebewaking’

Type indicator  Proces
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Indicator 3.3   Beschikbaarheid van labwaarden bij Directe Orale AntiCoagulantia 

(DOAC)

Hoofdstuk Farmaceutische patiëntenzorg

Toepassingsgebied Dienstapotheek

Rapportageperiode  Vanaf december 2021 terug in het rapportagejaar totdat er 30 patiënten 

voor deze indicator gevonden zijn of terug tot 1 januari 2021.

Indicator A  Wat is het percentage DOAC gebruikers waarvoor uw dienstapotheek 

beschikt over relevante labwaarden?

Medicatie DOAC: B01AE, B01AF

Selectie  Selcteer 30 gebruikers met een aflevering van een DOAC in december 

2021. Indien er in deze maand niet voldoende patiënten werden 

gevonden, teruggaan per maand totdat 30 patiënten behaald zijn  

of tot januari 2021. 

  A 30 patiënten met een aflevering van een DOAC in 2021 

  B  Aantal patiënten uit A waarvoor informatie beschikbaar was over de 

nierfunctie en het gewicht en de indicatie  

   Uw score voor de noemer van deze indicator  vindt u in de KNMP/SFK 

webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’ indien u gegevens aan SFK 

aanlevert. 

  Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Percentage B/A

Type indicator Proces

Indicator B Via welke routes verkrijgt de dienstapotheek nierfunctiewaarden?

  Meerdere opties mogelijk:

   Laboratorium (e.g. Lab voor apo)

   Zorgviewer

   Huisartsenpost

   Ziekenhuis

   Overige
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Type indicator Structuur

Toelichting  De dienstapotheek dient een beleid te hebben om over relevante 

labwaarden te kunnen beschikken. Voor een juiste dosering en keuze bij 

DOACs is informatie over de nierfunctie en het gewicht nodig.  

 

Wettelijk geregeld is dat er met apotheken informatie over afwijkende 

nierfunctiewaarden gedeeld moet worden. Daarom is bij vraag b) voor 

nierfunctiewaarden gekozen. 
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Indicator 3.4 Laxantia bij opioïden 

Hoofdstuk Farmaceutische  Patiëntenzorg

Toepassingsgebied Dienstapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Aanleiding  Geen gelijktijdig gebruik van een laxans met een sterk opioïde kan leiden 

tot de bijwerking obstipatie. Deze bijwerking kan een risico geven op 

gezondheidsschade bij de patiënt.

Indicator P ercentage opioïde gebruikers met laxantia.

   Uw score voor deze indicator  vindt u in de KNMP/SFK webrapportage 

‘KISS Kwaliteitsindicatoren’ indien u gegevens aan SFK aanlevert.  

Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Medicatie Opioïd: 

   N02AA01 (Morfine), N02AA03 (Hydromorfon),N02AA04 (Nicomorfine), 

N02AA05 (Oxycodon), N02AB02 (Pethidine), N02AB03 (Fentanyl), 

N02AC01 (Dextromoramide), N02AD01 (Pentazocine), N02AE01 

(Buprenorfine), N02AF02 (Nalbufine), N02AX06 (Tapentadol), 

   Laxans:  

 A06A zonder A06AA (Emolientia) en zonder A06AG (Klysma’s)  

A02AA02 (magnesiumoxide)  

A02AA04 (magnesiumhydroxide)

  Motiliteitsremmende middelen: 

  A07DA (motiliteitsremmende middelen)

Gebruiker  Met een gebruiksperiode van tenminste 3 dagen in de 

rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en/of in de 

voorafgaande 3 maanden.

Aflevering motilititeits Aflevering in de rapportageperiode

remmende middelen 

Gecorrigeerde  Binnen de ‘gebruikers’ de gebruiksperioden van de medicatiegroepen

gebruiksperiode  bij deze indicator corrigeren voor overlappende afleveringen; voor 

opioïden wordt gecorrigeerd op stofniveau (ATC_5).
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Standaard gebruiks  Indien bij ‘opioïden’ geen dag gebruik door de apotheek is ingevuld, 

periode houden wij standaard 14 dagen als gebruiksperiode aan.

   Indien bij ‘laxantia’ geen dag gebruik door de apotheek is ingevuld, 

houden wij standaard 30 dagen als gebruiksperiode aan.

Gelijktijdig gebruik  Overlappende gebruiksperioden van ‘opioïde’ en ‘laxans’ voor tenminste

3 dagen 3 dagen in de rapportageperiode onafgebroken.

Passant  Standaard uitgesloten van deze selecties zijn passanten. Een passant is 

iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht 

het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende 

voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen.

Selecties Exclusie: ‘Passant’ of ‘aflevering motiliteit remmende middelen’ 

  A Patiënten met ‘gebruik’ van ‘opioïden’. 

  B  Patiënten uit ‘A’ die tenminste 1 keer in de rapportageperiode 

‘gelijktijdig gebruik’ hadden van een ‘laxans’.

Teller B

Noemer A

Percentage B / A 

Streefwaarde Richting 100%

Onderbouwing  De NHG-Standaard Pijn (2016) vermeldt bij starten van een opioïde 

het direct preventief toevoegen van een laxans en verwijst hiervoor 

door naar de NHG Standaard Obstipatie. Deze NHG Standaard (2010) 

beveelt lactulose en macrogol als eerste keuze aan.

Type indicator Proces
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Indicator 3.5 Geen NSAID gebruik bij hartfalen

Hoofdstuk Farmaceutische patiëntenzorg

Toepassingsgebied Dienstapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator  Percentage NSAID-gebruikers zonder combinatie van diuretica en 

RAAS-remmers.

   Uw score voor deze indicator  vindt u in de KNMP/SFK webrapportage 

‘KISS Kwaliteitsindicatoren’ indien u gegevens aan SFK aanlevert. 

Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Medicatie NSAIDs

   M01A zonder de farmaceutische vormen 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 

174, 550, 551, 552, 559 en zonder M01AX05, M01AX12, M01AX21, 

M01AX24, M01AX25, M01AX26

  RAASremmers 

  C09

  Diuretica

  C03A, C03B, C03C, C03EA, C07B, C07CB03 

   Combinatie diuretica / RAASremmers 

C09BA, C09DA, C09XA52, C09DX01

Aflevering NSAIDs Aflevering in de rapportageperiode.

Aflevering overige  Aflevering in de rapportageperiode of de voorgaande vier maanden.

geneesmiddelen 

Gebruiker  Met een gebruiksperiode in de rapportageperiode op basis van een 

‘aflevering’.

Gebruiker combinatie  Met een gebruiksperiode van minimaal 14 dagen onafgebroken in de

diuretica / RAASremmers rapportageperiode op basis van een ‘aflevering’.

Gecorrigeerde  Binnen de ‘gebruikers’ de gebruiksperioden van de medicatiegroepen

gebruiksperiode corrigeren voor overlappende afleveringen.
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Gelijktijdig gebruik  Overlap van de ‘gecorrigeerde gebruiksperiode’ van ‘diuretica’ 

en ‘RAAS-remmer’ voor tenminste 14 dagen onafgebroken in de 

rapportageperiode

Risicopatiënt  Aanwijzing hiervoor door minstens eenmaal ‘gelijktijdig gebruik’ van 

‘diuretica’ en ‘RAAS-remmer’ in de rapportageperiode of ‘gebruiker 

combinatie diuretica / RAAS-remmers’

Selecties A Aflevering van een ‘NSAID’ in de rapportageperiode.

  B  Patiënten uit ‘A’ die niet in de rapportageperiode gelabeld waren als 

‘risicopatiënt’.

Teller B

Noemer A

Percentage B / A

Streefwaarde Richting 100%

Type indicator Proces 
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