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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.
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INLEIDING

In 2020 heeft een werkgroep van instellingsapothekers 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 continu verbeterd.

Apothekers in de openbare farmacie of apothekers in het ziekenhuis, die de functie van instellings

apotheek 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 goedkeuren 

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 

gedeeld met andere partijen. 

ROUTING VRAAG VOORAF AAN ALLE SETS
Bij deze uitvraag kunnen openbare apotheken, poliklinische apotheken die hiervoor kiezen en 

apotheekhoudende huisartsen de indicatorensets voor hun branche invullen. 

Daarnaast dienen de apothekers in het ziekenhuis en apotheekhoudende huisartsen de sets in te 

vullen voor de farmaceutische zorg, die zij verlenen aan instellingen (WLZ, GRZ , ELV en WLZ zonder 

behandeling locaties) en tijdens diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de apotheker / huisarts 

om alle sets voor de eigen dienstverlening in te vullen. 
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Dit betekent dat bijvoorbeeld een openbaar apotheek, die ook in de avonden of weekenden de 

dienst verzorgt, de set voor openbare apotheken en voor dienstapotheken invult. Apotheekhoudende 

huisartsen, die ook instellingen beleveren, vullen de set voor apotheekhoudende huisartsen en voor 

farmaceutische zorg aan instellingen in.

De routing komt voort uit uw antwoorden op de onderstaande vragen:

1.  A Welke type apotheek bent u?

 • Openbare apotheek of poliklinische apotheek

 • Apotheekhoudende huisarts

 •  Ziekenhuisapotheek 

Toelichting: Het beantwoorden van deze vraag dient als routing binnen de vragenlijst en bepaalt welke 

set indicatoren u te zien krijgt.

Apothekers in het ziekenhuis vullen de uitvraag van kwaliteitsindicatoren in via de NVZA. Poliklinische 

apotheken kunnen ervoor kiezen om de set voor openbare apotheken in te vullen.

Voor de zorgfunctie instellingsapotheek echter dienen ziekenhuisapothekers en poliklinische apothekers 

de set voor instellings apotheken in te vullen, zie vraag hieronder.

 B Welke aanvullende zorgfuncties vervult u?

 •  Instellingsapotheek: het leveren van farmaceutische zorg aan Wet Langdurige Zorg (WLZ), 

GRZ, en ELV locaties met een apart ingericht proces gericht op instellingen. Routing set 

instellingsapotheek, al dan niet gekoppeld aan set openbare apotheek.

 •  Dienstapotheek: het leveren van farmaceutische zorg tijdens diensten (avond en/of weekend) 

als dienstapotheek. Routing set dienstapotheek, al dan niet gekoppeld aan set openbare 

apotheek.
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A P O T H E E K K E N M E R K E N

Deze kenmerken gaan vooraf aan de uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie over het jaar 2021. 

Zij leveren inzichten over kenmerken van instellingsapotheken, apotheken in het ziekenhuis en 

apotheekhoudenden (huisartsen), die farmaceutische zorg aan instellingen leveren. De scores hierop 

worden op groepsniveau gebruikt. Zij worden met uw toestemming herleidbaar tot uw apotheek 

gedeeld met de Inspectie voor Jeugd en  Gezondheidszorg (IGJ).

1.  Welke functies heeft uw apotheek?

  Openbare apotheek

  Poliklinische apotheek

  Ziekenhuisapotheek

  Instellingsapotheek

  Dienstapotheek

  Anders:

 

2.   A  Welk Apotheek Informatiesysteem of Elektronisch Voorschrijfsysteem (al dan niet gekoppeld) 

gebruikt u in uw instellingsapotheek?

   Indien u meerdere instellingen belevert, beantwoord dan de vraag voor de drie belangrijkste 

instellingen. Meerdere opties mogelijk: 

   CGM Apotheek / Mira 

   FarmaSys (Caresoft)

   PharmaCom (PharmaPartners)

   Zamicom

   HiX instellingen

   APRO

   Medimo

   FarmedRX

   Klinicom  (van Hi.systems)

   Omnihis

   Microhis

   Anders:
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 B  Worden wijzigingen in recepten door voorschrijvers en bij verwerking in de apotheek onderling 

digitaal uitgewisseld, zodat er digitale communicatie van voorschrijver naar apotheker en vice 

versa is (‘closed loop’)?

   Ja   

   Nee

 C   Welk Electronisch Clienten Dossier (ECD) wordt in de instellingen gebruikt waarmee u samen 

werkt?

  Meerdere opties mogelijk:

   Ysis (van Gerimedica)

   Caress (van Pink Roccade)

   Pluriform (van Adapcare)

   HIX (van Chipsoft)

   ONS (van Nedap Healthcare)

   MijnQuarant

   CGM

   Anders:

 

3 A Geeft de apotheek onderwijs aan zorgverleners binnen de instellingen?

   Ja

   Nee, door naar vraag 4

 B Welke soort onderwijs verzorgt de instellingsapotheek? Meerdere opties mogelijk:

   Klinische lessen (fysiek onderwijs)

   e-Learning

   Webinar

    Anders:

 

4 Produceert uw instellingsapotheek zelf medicatierollen?

  Ja

  Nee
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5 A  Met welke zorg houden de instellingen zich bezig waaraan uw instellingsapotheek levert? 

Meerdere opties mogelijk: 

   Zorg chronisch opgenomen patiënt (Wet Langdurige Zorg, WLZ)

   Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ)

   Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

   Eerste Lijn Voorziening (ELV)

   Gehandicapten zorg (GZ) 

   Verslavingszorg

   Transfer en revalidatie instellingen of afdelingen

   Palliatieve instellingen

   Gevangenissen

   Forensisch psychiatrische centra

   Fertiliteitskliniek

   Verstandelijk Gehandicapten zorg (VG)

   Anders:

 

  

 Voor elke aangevinkte antwoordoptie de vervolgvraag B stellen:

 B Wat is het aantal bedden van deze zorgvorm? 

   50 of minder 

   51 t/m 250

   251 t/m 500

   Boven 500
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1 KWALITEITSMANAGEMENT

Indicator 1.1 Aanwezigheid gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem

Hoofdstuk Kwaliteitsmanagement

Toepassingsgebied Instellingsapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator  Routing: deze vraag tonen voor instellingsapotheken, die de set voor 

openbare apotheken niet hebben ingevuld  (‘zuivere instellingsapotheek’ 

of ziekenhuisapotheek of poliklinische apotheek, met zorgfunctie 

instellingsapotheek)

  A  Beschikt de instellingsapotheek op 31 december 2021 over een 

gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (bijv. HKZ of ISO)?

    Ja

    Nee, door naar indicator 1.2

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

   Open tekst

 

  

  C  Zo ja, door welke certificerende instelling? 

Meerdere opties mogelijk:

    Dekra

    KMVA

    Lloyd’s

    Tüv

    Anders:

  D Volgens welke norm bent u gecertificeerd?

    HKZ

    ISO

    BAZ

    NEN 

    Anders:
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Toelichting  Een kwaliteitsmanagementsysteem waarborgt dat producten en 

diensten op consistente wijze worden geleverd, wordt voldaan aan de 

eisen van de cliënt en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

Verhogen van cliënttevredenheid en continue acties ter verbetering 

maken onderdeel uit van het kwaliteitsmanagementsysteem. 

Bij een ‘hybride’  instellingsapotheek, waar bijvoorbeeld de openbare 

apotheek over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem 

beschikt, dient binnen dit systeem expliciet aandacht aan de zorgfunctie 

van de instellingsapotheek te worden besteed. Daarom is vraag D 

aanvullend opgenomen.  

Type indicator Structuur
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Indicator 1.2 Incidenten betreffende de medicatie

Hoofdstuk Kwaliteitsmanagement

Toepassingsgebied Instellingsapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator A  Worden incidenten betreffende de medicatie binnen de 

zorginstelling structureel geregistreerd?

    Ja

    Nee

  B  Is de instellingsapotheek structureel betrokken bij de analyse en 

oplossing van incidenten in het medicatieproces?

    Ja

    Nee

Toelichtingen  Medicatiefouten en (bijna) incidenten kunnen nare gevolgen hebben. 

Deze indicator heeft betrekking op alle fouten en (bijna) incidenten die 

optreden gedurende het hele proces van voorschrijven tot toedienen 

van medicatie. Hier zijn diverse partijen bij betrokken. Door registratie 

en analyse kunnen risico’s geïnventariseerd en mogelijk verlaagd worden. 

Betrokkenheid van de apotheek is van belang omdat zij een belangrijke 

schakel in het medicatieproces zijn.

Type indicator Structuur
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Indicator 1.3 Distributiesysteem

Hoofdstuk Kwaliteitsmanagement

Toepassingsgebied Instellingsapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator A Wat is het leidende distributiemodel?

    Medicatierol

    Uitzetten in cassettes

    Doseertrays

    Anders:

 

  B Wordt er een instelling beleverd zonder distributiesysteem?

    Ja

    Nee

  C  Wordt losse medicatie buiten de medicatierol indien mogelijk 

geleverd in Eenheids Afleverings Verpakking (EAV) of Eenheids 

Afleverings Geschikte Verpakking (EAG)?

    Ja, door naar E

    Nee

  D Waarom wordt losse medicatie niet geleverd in EAV/ EAG? 

  E  Wordt losse medicatie, waarvan het gebruik bekend is, afgepast 

geleverd voor een bepaalde gebruiksperiode?

    Ja

    Nee
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Toelichting  Instellingen kunnen via verschillende distributiemiddelen 

worden beleverd. Door te kiezen voor een bepaald model wordt 

medicatieveiligheid en gemak voor de instelling bevorderd. Er kan voor 

gekozen worden om medicatie los te leveren in doosjes, al dan niet in 

aantal uitgezet voor een bepaalde gebruiksperiode. Hierbij is de EAV 

de duidelijk prijzigere oplossing tov van EAG. Medicatie kan uitgezet 

worden in cassettes waarbij alle medicatie voor een patiënt verzameld 

wordt per dag of uitgifte moment in een vakje. Medicatie kan uitgegeven 

worden in een GDS-rol of doseertray. 

Type indicator Structuur
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Indicator 1.4 Medicatiebeleid instelling

Hoofdstuk Kwaliteitsmanagement

Toepassingsgebied Instellingsapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator A  Is het medicatieproces vastgelegd in een medicatiebeleid in de 

instelling?

    Ja

    Nee, door naar indicator 1.5

  B Heeft de apotheek een rol in de vaststelling van dit medicatiebeleid?

    Ja

    Nee

  C Wordt het medicatiebeleid periodiek geëvalueerd?

    Ja, door de apotheek.

     Ja, door een commissie vanuit de instelling met betrokkenheid 

van de apotheker.

    Nee

    Anders: 

 

Toelichting  Een instelling moet beleid hebben hoe zij omgaat met haar 

medicatieproces. Hoe is het interne medicatieproces opgezet, welke 

afspraken zijn er gemaakt zodat iedereen binnen die instelling zich 

kan conformeren aan deze afspraken. Ten behoeve van kwaliteit en 

medicatieveiligheid moet er op een eenduidige en heldere wijze worden 

gewerkt. Dit wordt vastgelegd in een medicatiebeleid.

Onderbouwing  Veilige principes in de medicatieketen voor de sectoren verpleging, 

verzorging en thuiszorg

Type indicator Structuur
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Indicator 1.5 Overeenkomst instellingen met apotheek

Hoofdstuk Kwaliteitsmanagement

Toepassingsgebied Instellingsapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator  Heeft u een getekende overeenkomst met de instellingen (met 

tenminste 10 cliënten) waaraan u medicatie levert?

   Ja, met alle zorginstellingen

   Ja, met de meeste zorginstellingen

   Nee, maar hier wordt aan gewerkt

   Nee

Toelichting  In de getekende overeenkomsten dienen verantwoordelijkheden en 

manier van samenwerking helder te worden vastgelegd.

Type indicator Structuur
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2. FARMACEUTISCHE PROCESSEN

Indicator 2.1  Medicatiebewaking

Hoofdstuk Farmaceutische processen

Toepassingsgebied Instellingsapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator  Welk percentage van de medicatiebewaking wordt er uitgevoerd in welk 

systeem?

  Maak een schatting voor een percentage per optie

   AIS, niet-geïntegreerd met EVS : ________ %

   AIS, geïntegreerd met EVS (of 2-zijdig bericht verkeer): ________ %

   EVS: ________ %

Toelichting  De wenselijke situatie is een integratie van AIS/EVS of werken in het 

EVS. In deze situaties kijken arts en apotheker real-time naar hetzelfde 

medicatiedossier (“closed loop”). 

Type indicator Proces
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Indicator 2.2 Medicatiebewaking

Hoofdstuk Farmaceutische processen

Toepassingsgebied Instellingsapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator A  Wordt er voor medicatieopdrachten binnen de instelling binnen 

24 uur medicatiebewaking uitgevoerd? 

    Ja 

    Nee

  B  Voert de instellingsapotheek medicatiebewaking uit in Avond-, 

Nacht- en Weekeinde situaties waarbij de werkvoorraad wordt 

gebruikt? 

    Ja

    Nee

  C Is de afhandeling van de medicatiebewaking herleidbaar vastgelegd? 

    Ja 

    Nee

Toelichting  Medicatiebewaking dient binnen 24 uur na levering van medicatie 

uitgevoerd te worden. Indien in ANW situaties gebruik gemaakt wordt 

van de werkvoorraad, is toediening al mogelijk voor het moment van 

levering door de apotheek. Ook hier is het wenselijk dat de apotheek 

medicatiebewaking binnen een periode van 24 uur uitvoert.

Type indicator Structuur
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Indicator 2.3 Borgen van continuïteit van zorg in Avond Nacht Weekeinde situaties

Hoofdstuk Farmaceutische processen

Toepassingsgebied Instellingsapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator  Door welke apotheek is de continuïteit van farmaceutische zorg geborgd 

tijdens ANW situaties?

   Eigen apotheek

   Dienstapotheek binnen de eigen apotheekorganisatie

   Dienstapotheek

   Andere apotheek buiten de eigen apotheekorganisatie

   Anders:

 

Toelichting  Onder farmaceutische zorg wordt verstaan: het leveren van medicatie, 

het uitvoeren van medicatiebewaking,  informatievoorziening, een 

consultatiefunctie voor artsen en zorgmedewerkers en het leveren van 

een bijgewerkte actuele toedienlijst.

Type indicator Structuur
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Indicator 2.4 Toedienlijsten

Hoofdstuk Farmaceutische processen

Toepassingsgebied Instellingsapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator  Voor welk percentage van het totaal aantal cliënten wordt de toediening 

in een elektronische toedienregistratie verwerkt?

   25% of minder

   26-50%

   51-75%

   Boven 75%

Toelichting  Onder een ‘actuele’ toedienlijst wordt verstaan een toedienlijst waarin 

de meest recente mutaties in de medicatie van een cliënt verwerkt 

zijn. Bij elektronische toedienregistratie is deze toedienlijst digitaal 

beschikbaar en wordt digitaal de toediening geregistreerd. 

In principe is de veronderstelling dat met elektronische lijsten de 

patiënt- veiligheid beter geborgd kan worden dan met papieren lijsten. 

Hierbij zijn elektronische toedienlijsten echter slechts een stap in de 

goede richting, waarbij uiteraard ook de juiste afhandeling geborgd moet 

zijn. 

Type indicator Proces
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Indicator 2.5 Werkvoorraad

Hoofdstuk Farmaceutische processen

Toepassingsgebied Instellingsapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator A Wordt er met een werkvoorraad gewerkt? 

    Ja

    Nee, door naar indicator 2.6

  B I s de apotheker van de instellingsapotheek betrokken bij het 

samenstellen van de werkvoorraad?

    Ja

    Nee

  C  Zijn er afspraken met de instelling over opslag en beheer van de 

werkvoorraad?

    Ja

    Nee

Toelichting  Onder werkvoorraad wordt verstaan de geneesmiddelvoorraad die ter 

beschikking staat van de arts. 

  Bij C Denk bijvoorbeeld aan het werken volgens de handreiking  

  werkvoorraad: https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc= 

  s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjk1Jy1s7HtAhUFzaQKHdjm  

  B6QQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.actiz.nl%2

  Fstream%2Fhandreiking-werkvoorraad-geneesmiddelen&usg=AOvVaw3  

  YkMDii36Qp2uKF9iLUwMc.

   De afspraken dienen onder andere de aard en frequentie van de 

controle op de samenstelling en houdbaarheid van de werkvoorraad te 

beschrijven.

Type indicator Kenmerk, structuur
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Indicator 2.6 Afspraken rondom slikproblemen

Hoofdstuk Farmaceutische processen

Toepassingsgebied Instellingsapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator  Zijn er binnen de instelling afspraken gemaakt en vastgelegd over hoe  

de zorgmedewerker dient te handelen bij slikproblemen?

   Ja

   Nee

Toelichting  Deze afspraken horen vastgelegd te zijn in het medicatiebeleid van de 

instelling. Hierbij valt te denken aan afspraken over het oplossen van 

medicatie in water of het malen van medicatie bij het voor toediening 

gereed maken.

Type indicator Structuur
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Indicator 2.7 Beschikbaarheid cliënteninformatie

Hoofdstuk Farmaceutische processen

Toepassingsgebied Instellingsapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator A Over welke soort informatie beschikt de instellingsapotheek?

   Meerdere opties mogelijk:

    Relevante laboratoriumwaarden.

    Reden van voorschrijven (bij middelen waarvoor dat verplicht is).

     Medische voorgeschiedenis (intoleranties, contra-indicaties, 

allergieën) voor zover van toepassing.

    Anders:

 

  B  Heeft de instellingsapotheek de beschikking over nierfunctiewaarden 

bij de medicatiebewaking van specifieke risicogroepen waarbij de 

apotheek dat nodig acht ?

    Ja, bijna altijd

    Ja, meestal

    Nee, zelden

    Nee, bijna nooit

Toelichting  Deze indicator richt zich op het inventariseren van de beschikbaarheid 

van verschillende soorten relevante informatie. Hierbij kan de 

beschikbaarheid van informatie verschillen tussen instellingen. 

   Ad B Denk hierbij aan de nierfunctie bij Directe Orale Anticoagulantia of 

lithium of gewicht bij edoxaban of apixaban.

Type indicator Structuur, proces

 



,
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Indicator 2.8 Informatieoverdracht in de zorgketen

Hoofdstuk Farmaceutische processen

Toepassingsgebied Instellingsapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator A  Is het EVS van de instelling technisch in staat om aangesloten te zijn 

op het LSP?

    Ja, voor alle instellingen

    Ja, voor een deel van de instellingen

    Nee, door naar 2.9 

  B  Heeft de instelling zich aangemeld voor het LSP en de aansluiting 

gerealiseerd?

    Ja, voor alle instellingen

    Ja, voor een deel van de instellingen

    Nee, door naar 2.9 

  C  Wat is het percentage van de instellingen waarbij de 

informatieoverdracht bij opname structureel wordt ondersteund 

door informatie uit het LSP? 

Geef een schatting van het percentage van de beleverde instellingen 

die hieraan voldoen. 

________  Getal als percentage tussen 0 en 100 

  D  Wat is het percentage van de instellingen waarbij de informatie-

overdracht bij ontslag structureel wordt ondersteund door 

informatie uit het LSP? 

Geef een schatting van het percentage van de beleverde instellingen 

die hieraan voldoen. 

________ Getal als percentage tussen 0 en 100  
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Toelichting  Voor gebruik van het LSP zijn verschillende situaties denkbaar, het van  

alleen ophalen van medicatiegegevens die niet direct naar een 

medicatie opdracht overgenomen kunnen worden tot het volledig 

opvragen, over te nemen als medicatieopdracht, en het terug leveren 

van gegevens. Aangezien dit per instelling, die beleverd wordt, kan 

verschillen en afhangt van de organisatiegraad op ICT-gebied per 

instelling, zijn er verschillende antwoordmogelijkheden beschikbaar. 

E.e.a. kan desgewenst worden toegelicht in de vrije tekst bij deze 

indicator.

Type indicator Structuur, proces
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Indicator  2.9 Medicatieverificatie

Hoofdstuk Farmaceutische processen

Toepassingsgebied Instellingsapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator A  Zijn er afspraken vastgelegd voor uitvoering van een 

medicatieverificatie bij opname van cliënten?

    Ja, voor alle instellingen

    Ja, voor een deel van de instellingen

    Nee 

  B Wie voert de medicatieverificatie uit?

    De instelling (arts of anders)

    De apotheek (apotheker of anders)

    Anders:

 

  C  Geef een schatting van het percentage cliënten waarvoor de 

apotheek bij opname medicatieverificatie uitvoert.

    25% of minder

    26-50%

    51-75%

    Boven 75%

Toelichting  Met opname wordt de termijn rondom opname bedoeld (binnen 24 uur). 

   Hierbij gaat het om een medicatieverificatie en niet om een 

medicatiebeoordeling. 

Met medicatieverificatie wordt bedoeld dat de arts of de apotheek 

samen met de cliënt of diens vertegenwoordiger vaststelt wat de door 

de cliënt daadwerkelijk gebruikte medicatie is. Hierbij wordt ook de 

relevante informatie voor het gebruik van medicatie (contra-indicaties, 

allergieën, ernstige bijwerkingen en laboratoriumwaarden) betrokken.  

Het proces kan per instelling verschillen. Eventuele verschillen voor 

de beleverde instellingen kunnen desgewenst in de vrije tekst bij deze 

indicator vermeld worden.
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Onderbouwing Richtlijn Overdracht Medicatiegegevens in de keten

Type indicator Structuur (A en B), Proces (C)
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Indicator 2.10 Farmacotherapeutisch overleg

Hoofdstuk Farmaceutische processen

Toepassingsgebied Instellingsapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator A  Neemt uw apotheek deel aan een farmacotherapeutisch overleg 

(FTO) van de instellingen? 

    Ja, bij alle instellingen

    Ja, bij een deel van de instellingen

    Nee 

  B  Wat is het gemiddelde niveau (zie toelichting) van de gehouden 

FTO’s bij A? 

    1

    2

    3

    4 

Toelichting  Deze indicator inventariseert de deelname aan FTO’s. Dit kan per 

instelling verschillen (vermeld dit desgewenst in de vrije tekst bij deze 

indicator).

   Ad B FTO niveau indeling van het Instituut Verantwoord Medicijn 

gebruik, IVM:

  Niveau 1: geen gestructureerd overleg.

  Niveau 2: regelmatig overleg zonder concrete afspraken.

  Niveau 3: regelmatig overleg met concrete afspraken.

  Niveau 4: regelmatig overleg met toetsing van gemaakte afspraken.

   Indien u aan meerdere FTO’s deelneemt vermeldt u het gemiddelde 

niveau. 

Type indicator Structuur 
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Indicator 2.11 Geneesmiddelbeleid binnen de instelling

Hoofdstuk Farmaceutische processen

Toepassingsgebied Instellingsapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator A  Is de apotheek vertegenwoordigd in de commissie 

medicatieveiligheid binnen de instelling? 

    Ja

    Nee 

  B  Wordt er een geneesmiddelformularium binnen de instellingen 

vastgesteld? 

    Ja, voor allemaal

    Ja, voor de meeste instellingen

    Ja, voor een enkele instelling

    Nee

Toelichting  In een commissie medicatieveiligheid kan namens de apotheek 

de apotheker of iemand vanuit de apotheek, bijvoorbeeld een 

apothekersassistent(e),  worden afgevaardigd.

Type indicator Structuur
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3. F A R M A C E U T I S C H E  Z O R G

Indicator  3.1 Manier van levering van geïndividualiseerde distributievormen

Hoofdstuk Farmaceutische zorg

Toepassingsgebied Instellingsapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator A  Levert u geïndividualiseerde distributievormen (GDV) aan alle 

instellingen, waar de zorgmedewerker verantwoordelijk is voor het 

toedienen van de medicatie?

    Ja, aan alle

    Ja, aan een deel

    Nee, aan geen, indicator 3.2

  B  Biedt uw instellingsapotheek de mogelijkheid om meerdere keren 

per week geïndividualiseerde distributievormen aan de instelling te 

leveren? 

    Ja 

    Nee

  C  Op welke termijn kan er met spoed een nieuwe GDV geleverd 

worden  indien dit nodig is? 

Meerdere opties mogelijk:

    Elke dag

    Twee keer per week

    Een keer per week

    1 x per twee weken

    Anders: 

 

  D  Biedt uw instellingsapotheek de mogelijkheid om de frequentie van  

de levering van de GDV aan te passen?

    Ja

    Nee
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  E  Stemt u de frequentie van leveringen af op kenmerken van de 

afdeling, zodat de noodzaak voor tussentijdse wijzigingen verkleind 

wordt?  

    Ja

    Nee

Toelichting  De veilige principes in de medicatieketen geven een voorkeur aan GDV 

vanwege een kleiner risico op fouten bij de toediening.

  

   Ad C Een GDV leverfrequentie van eenmaal per 2 weken wordt niet 

ondersteund door diverse EVSen.

   Ad E  Door de leverfrequentie aan te passen aan bijvoorbeeld een 

hogere mutatiegraad bij een afdeling kan de noodzaak voor tussentijdse 

wijzigingen verkleind worden.  

Voor  bijvoorbeeld de acute psychiatrie kunnen tussentijdse wijzigingen 

vaker voorkomen. Hiervoor zou met een hogere frequentie geleverd 

moeten worden om frequente tussentijdse wijzigingen in de GDV te 

voorkomen.

Onderbouwing  KNMP-Richtlijn Geïndividualiseerde Distributievorm, Veilige principes in 

de medicatieketen voor de sectoren verpleging, verzorging en thuiszorg

Type indicator Structuur
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Indicator 3.2 GDV leveringen aan cliënten binnen zorginstellingen

Hoofdstuk Farmaceutische zorg

Toepassingsgebied Instellingsapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator A  Zijn er afspraken met de voorschrijvers binnen de instelling om 

tussentijdse wijzigingen in de GDV zoveel mogelijk te voorkomen?

    Ja, met (bijna) alle voorschrijvers

    Ja, met een aantal voorschrijvers

    Nee, maar hier wordt aan gewerkt

    Nee

  B  Is er binnen de instelling een werkprocedure beschikbaar voor het 

tussentijds handmatig wijzigen van een GDV binnen de instelling??

    Ja

    Nee 

Toelichting  Het handmatig toevoegen of verwijderen van geneesmiddelen in een 

GDV vergroot de kans op fouten en is vanuit dat oogpunt ongewenst. 

Bij voorkeur wordt de wijziging bij de volgende GDV doorgevoerd of 

wordt er een cito-GDV geleverd. Het is van belang dat er in de apotheek 

beleid is over het tussentijds wijzigen van de GDV:  Richtlijn GDV, punt 

2.3.2

   Tussentijdse wijzigingen dienen alleen te worden doorgevoerd als deze 

echt nodig zijn en niet kunnen wachten op een volgende levering van 

GDV. Aan de andere kant kan een tussentijdse wijziging juist weer 

goede kwaliteit van zorg zijn voor de individuele cliënt. Deze indicator 

wordt doorontwikkeld om het proces hierbij (met de afwegingen en de 

noodzaak van dubbele controle bij wijzigen en het vastleggen hiervan) te 

bevorderen.

Onderbouwing KNMP- richtlijn ‘Geïndividualiseerde Distributievorm’

Type indicator Structuur
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Indicator 3.3 Medicatiebeoordelingen

Hoofdstuk Farmaceutische zorg

Toepassingsgebied Instellingsapotheek

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator A  Zijn er binnen de instellingen schriftelijke afspraken gemaakt bij 

welke cliënten en in welke frequentie medicatiebeoordelingen 

uitgevoerd worden?

    Ja

    Nee

  B  Voor welk percentage van alle cliënten met langdurig verblijf (zoals 

een WLZ indicatie) is tenminste één medicatiebeoordeling gedaan  

binnen de rapportageperiode?

    Geef aub een schatting.  

 ________   (Percentage)

  C  Is in het multidisciplinaire overleg of in het vastgestelde 

medicatiebeleid geborgd dat naast de arts, de cliënt of een 

zorgmedewerker namens de cliënt structureel betrokken is bij de 

medicatiebeoordeling?  

    Ja, bij alle instellingen

    Ja, bij een deel van de instellingen

    Nee

Toelichting  Onder zorgmedewerker wordt verstaan de verpleegkundige, 

verzorgende of persoonlijk begeleider binnen de instelling. 

Langdurig verblijf is verblijf met een geplande duur van tenminste 1 jaar.

Onderbouwing KNMP-richtlijn medicatiebeoordeling, Toetsingskader Medicatieveiligheid

Type indicator Structuur, Proces
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Indicator 3.4 Medicatiebewaking bij antistolling

Hoofdstuk Farmaceutische zorg

Toepassingsgebied Instellingsapotheek 

Rapportageperiode Kalenderjaar 2021

Indicator A  Is het mogelijk om vanuit het voor de apotheek toegankelijke 

systeem de indicatie te achterhalen bij het starten met Directe Orale 

Anticoagulantia (DOACs)?

    Ja, bijna altijd

    Ja, meestal

    Ja, soms

    Nee

  B  Is voor cliënten met meervoudige antistolling de behandelduur met 

de antistollende medicatie bekend?

    Ja, bijna altijd

    Ja, meestal

    Ja, soms

    Nee

Toelichting  Bij DOACS is de indicatie bepalend voor o.a. dosering en gebruiksduur. 

De behandelduur voor gelijktijdig gebruik van meerdere antistollende 

geneesmiddelen hangt af van de indicatie, waarbij het nut van deze 

combinatie opweegt tegen het verhoogde risico op bloedingen.

Onderbouwing  Richtlijn ‘Antitrombotisch beleid’ van de Nederlandse Internisten 

Vereniging uit 2016.

Type indicator Structuur
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