
Resultaten ledenraadpleging 
medicatieoverdracht

Juli 2021



Toelichting
• De ledenraadpleging heeft plaatsgevonden in juni-juli 2021

• De vragenlijst is uitgezet onder het ledenpanel van V&VN (N=..)

• Er zijn 1092 respondenten

• Uitkomsten zijn per vraag toegevoegd in grafiek

• Indien er veel verschillen zijn per sector zijn is er bij betreffende vraag 
een grafiek met onderverdeling per sector toegevoegd

• De open vragen zijn geordend op onderwerp en deze onderwerpen zijn  
als tabel toegevoegd



1. In welke functie ben je werkzaam:

144

66

267

30

587

Anders, namelijk

Verpleegkundige specialist

Verzorgende IG

Verzorgende

Verpleegkundige
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1. In welke functie ben je werkzaam? 
(samenvatting anders)
omschrijving aantal

wijkverpleegkundige 28

gespecialiseerd verpleegkundige 26

kwaliteitsverpleegkundige 23

leerling 15

management/staf/onderwijs 14

praktijkondersteuner 14

casemanager 4

transfer verpleegkundige 3

overig 14



2. In welke sector werk je?

83

25

27

64

347

401

147

Anders, namelijk

Huisartsenzorg

Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Geestelijke Gezondheidszorg

Wijkverpleging

Intramurale ouderenzorg (zoals Verpleeghuis, revalidatie, woonzorgcentrum)

Ziekenhuis
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2. Onderverdeling in sectoren



2. In welke sector werk je? 
(samenvatting anders)

omschrijving aantal
wijkverpleging 15
gespecialiseerde zorg 11
Hospice 8
forensische zorg 6
combinatie van sectoren 4
revalidatie 4
GGD 4
begeleid wonen 4
ziekenhuis (ZBC/Academisch) 3
ZZP-er 3
ambulance 2
dialyse 2
ouderenzorg 2
overig 8



3. Wat is je leeftijd?

17

333

330

186

172

56

0

65 of ouder

55-64

45-54

35-44

25-34

18-24

Jonger dan 18
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4. Ben je bekend met het landelijke programma Medicatieoverdracht 
waarbij het digitaal uitwisselen van medicatie gegevens mogelijk 
wordt gemaakt?

271

360

335

128

Nee, het is mij helemaal onbekend

Een beetje, ik het er wat over gehoord

Redelijk, ik heb hierover gelezen

Ja, ik ben actief betrokken bij de verandering
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Toelichting vraag 5
• In de medicatieoverdracht wordt een onderscheid gemaakt in verschillende rollen:

• Voorschrijver van medicatie (dit is een bevoegd zorgverlener die medicatie voorschrijft 
(zoals huisarts, medisch specialist, verpleegkundig specialist) 

• Verstrekker van medicatie (dit is de partij/persoon die de medicatie aan de 
patiënt/cliënt* verstrekt, oftewel de apotheek) (in deze vragenlijst gebruiken we de 
term patiënt)

• Toediener van medicatie (dit is een professionele zorgverlener (zoals verpleegkundige, 
verzorgende) die bevoegd is om medicatie toe te dienen bij een patiënt) 

• Gebruiker van medicatie (dit is de persoon (patiënt/cliënt) die de medicatie gebruikt) Er 
zijn afspraken gemaakt welke informatie elektronisch moet worden vastgelegd en 
beschikbaar moet zijn om uit te wisselen met andere zorgverleners. Bij de 
onderstaande vragen gaan we dieper op deze rollen in.



6. Welke rol vervul je bij het medicatieproces van een patiënt? 
(meerdere antwoorden mogelijk)

51

46

948

68

Geen

Beiden

Toediener van medicatie

Voorschrijver van medicatie
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7. Wordt er er waar je werkt gebruik gemaakt van een applicatie 
voor het voorschrijven en/of het registreren van toedienen van 
medicatie (aftekenen van medicatie)?

136

94

243

621

Niet, zowel voorschrijven als toedienen gaat nog op papier

Deel, voorschrijven gaat nog op papier, toedienregistratie gaat digitaal

Deels, voorschrijven gaat wel digitaal, toedienregistratie gaat nog op papier

Ja, zowel  voorschrijven als toedienen gaat digitaal
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8. Werkt de voorschrijver, apotheker en de toediener met dezelfde 
applicatie voor het medicatieproces?

129

24

44

113

117

531

Weet ik niet

Niet van toepassing

Nee, de voorschrijver en toediener werken met dezelfde applicatie, maar de
apotheker werkt met een andere applicatie

Nee, de voorschrijver en apotheker werken wel met dezelfde applicatie, maar de
toediener werkt nog met een papieren toedienlijst

Nee, de voorschrijver, apotheker en toediener werken met allemaal met een andere
applicatie

Ja, alle voorschriften, verstrekkingen en toedieningen worden in dezelfde applicatie
vastgelegd
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9. Hoe worden de afspraken met de patiënt over medicatiebeheer 
afgestemd tussen voorschrijver, apotheker en toediener?

117

171

184

622

Weet ik niet

Dit wordt (mondeling of schriftelijk) afgestemd tussen voorschrijver en toediener

Alleen de apotheek wordt op de hoogte gesteld door de toediener, omdat een
toedienlijst nodig is

Dit wordt (mondeling of schriftelijk) afgestemd tussen voorschrijver, apotheek en
toediener.
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10. Hoe vaak komt het voor dat er meerdere apothekers betrokken 
zijn bij het verstrekken van medicatie aan één patiënt?

96

244

382

252

88

32

Weet ik niet

Nooit

Zelden

Soms

Vaak

Heel vaak
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10. Onderverdeling in sectoren

Anders, namelijk Geestelijke
Gezondheidszorg

Huisartsenzorg Intramurale
ouderenzorg (zoals

Verpleeghuis,
revalidatie,

woonzorgcentrum)

Verstandelijk
Gehandicaptenzorg

Wijkverpleging Ziekenhuis
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10. Hoe vaak komt het voor dat er meerdere apothekers betrokken zijn bij het verstrekken 
van medicatie aan een patient?

Heel vaak

Vaak

Soms

Zelden

Nooit

Weet ik niet



11. Als een patiënt onder behandeling is van de Trombosedienst, is 
dan bekend welke organisatie dit is?

59

91

72

240

94

334

204

Niet van toepassing

Weet ik niet

Nee, dat is vaak niet bekend

Meestal wel

Ja, ons medicatie systeem is gekoppeld met het systeem van de Trombosedienst

Ja, dit leggen we vast in ons (elektronisch) zorgdossier

Ja, dit leggen we vast op de toedienlijst
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11. Onderverdeling in sectoren
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11. Als een patiënt onder behandeling is van de Trombosedienst, is dan bekend welke 
organisatie dit is?

Ja, dit leggen we vast in ons (elektronisch) zorgdossier

Ja, dit leggen we vast op de toedienlijst

Ja, ons medicatie systeem is gekoppeld met het systeem
van de Trombosedienst

Meestal wel

Nee, dat is vaak niet bekend

Niet van toepassing

Weet ik niet



12. Indien het medicatievoorschrift het toelaat, vind ik dat ik zelf de 
standaard voorgeschreven toedientijden mag aanpassen, zodat het 
beter aansluit op de wens van de patiënt en/of planning.

138

413

75

289

179

Helemaal oneens, hier ben ik niet bevoegd voor, ik hou me strikt aan de
voorgeschreven tijden

Oneens, alleen na afstemming met voorschrijver/apotheek

Neutraal

Eens, maar enkel binnen vooraf gestelde tijd marges

Helemaal eens, op basis van mijn professionele inschatting kan ik dat
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13. Hoe vaak komt het voor dat er voor jou (nog) geen actuele 
toedienlijst beschikbaar is in geval van overdracht op vrijdagmiddag, 
in avond, nacht en weekenduren?

105

18

90

228

308

220

125

Niet van toepassing

Weet ik niet

Nooit

Zelden

Soms

Vaak

Heel vaak
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13. Onderverdeling in sectoren
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13. Hoe vaak komt het voor dat er voor jou (nog) geen actuele toedienlijst beschikbaar is in 
geval van overdracht op vrijdagmiddag, in avond, nacht en weekenduren?

Heel vaak

Vaak

Soms

Zelden

Nooit

Niet van toepassing

Weet ik niet



14. Op welke wijze wordt de toedienlijst gedeeld met zorgverleners 
in het geval van overdracht naar een andere zorgorganisatie? 
(Meerdere antwoorden mogelijk)

87

107

35

102

378

753

Niet van toepassing

Er wordt geen toedienlijst meegegeven of overgedragen

De toedienlijst wordt alleen in avond, nacht en weekend meegegeven op papier

Er wordt mondeling overgedragen welke medicatie iemand gebruikt en welke
medicatie al die dag is toegediend

De toedienlijst wordt digitaal gedeeld inclusief informatie over de toegediende
medicatie van die dag

De toedienlijst wordt aan de patiënt meegegeven op papier

0 100 200 300 400 500 600 700 800



15. Komt het voor dat er meerdere zorgorganisaties betrokken zijn bij 
de toediening van medicatie aan één patiënt?

156

688

250

weet ik niet

Nee

Ja, dit komt voor met de volgende zorgorganisatie:
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16. Zijn er in de regio waar je werkt afspraken gemaakt (convenant) 
over hoe informatie over medicatie wordt gedeeld tussen 
voorschrijvers, apothekers, toedieners (door de organisatie)?

547

59

203

285

Ik weet niet of er afspraken gemaakt zijn

Nee, ik weet dat er geen afspraken gemaakt zi jn

Ja, er zijn wel afspraken maar hier wordt niet alti jd aan gehouden

Ja, dit zijn duidelijke afspraken en iedereen houdt zich hieraan

0 100 200 300 400 500 600



17. Toelichting

• In de richtlijn is een extra stap vastgelegd om het gebruik van medicatie 
van de patiënt te verifiëren. Hiervoor wordt de volgende definitie 
gehanteerd: Het samen met de patiënt vaststellen van de door de 
patiënt daadwerkelijk gebruikte medicatie en de relevante informatie 
met betrekking tot het gebruik van medicatie (contra-indicaties, 
allergieën, ernstige bijwerkingen, laboratoriumwaarden).



18. Inventariseer je als toediener het medicatiegebruik van de 
patiënt?

124

17

8

205

51

689

Niet van toepassing

Ik vraag niet naar het medicatiegebruik van een patiënt

Ja, maar alleen in bijvoorbeeld avond, nacht en weekend

Ja, op basis van mijn professionele inschatting

Ja, maar alleen als de voorschrijver/ apotheek hier specifiek naar vraagt

Ja, standaard bij opname als onderdeel van het inschatten van zelfstandig
medicatiebeheer
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18. Onderverdeling in sectoren
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18. Inventariseer je als toediener het medicatiegebruik van de patiënt?

Ja, maar alleen als de voorschrijver/ apotheek hier
specifiek naar vraagt

Ja, maar alleen in bijvoorbeeld avond, nacht en weekend

Ja, op basis van mijn professionele inschatting

Ja, standaard bij opname als onderdeel van het
inschatten van zelfstandig medicatiebeheer

Ik vraag niet naar het medicatiegebruik van een patiënt

Niet van toepassing



19. Inventariseer je als voorschrijver het medicatiegebruik van de 
patiënt?

724

95

275

Niet van toepassing

Nee, ik besteed het registreren van het gebruik uit (denk aan apothekersassistent/
verpleegkundige)

Ja, dit doe ik zelf regelmatig

0 100 200 300 400 500 600 700 800



20. Waar registreer je, indien van toepassing, gegevens over het 
medicatiegebruik van de patiënt?

63

129

688

214

Niet van toepassing

Ik leg deze gegevens niet zelf vast, maar geef het door aan de voorschrijver of
apotheek

In het zorgdossier

In de medicatie applicatie
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21. Als je vaststelt dat het medicatiegebruik zoals de patiënt dit zegt 
niet overeenkomt met het actuele medicatieoverzicht, welke actie 
onderneem je dan?

39

6

8

1007

34

Niet van toepassing

Geen actie, want ik ben niet bevoegd/ bekwaam om deze vergelijking te maken

Geen actie, want ik heb geen actueel medicatieoverzicht en kan dus deze vergeli jking
niet maken

Ik overleg met de voorschrijver en/of apotheek

Ik overleg met mijn collega over wat ik moet doen
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22. Toelichting

• Soms komt het voor dat er voor het toedienen van medicatie een 
voorbehouden handeling moet worden uitgevoerd zoals bijvoorbeeld 
injecteren, infusiezorg of katheteriseren. Hiervoor kan een 
uitvoeringsverzoek nodig zijn. De volgende vragen gaan hierover.



23. Voor het toedienen van medicatie waarbij een voorbehouden 
handeling is vereist, is een uitvoerverzoek van de arts nodig. Kun je 
aangeven hoe vaak dit – gemiddeld genomen – voorkomt?

44

199

28

68

302

329

124

Weet ik niet

Ik heb geen uitvoeringsverzoek nodig, omdat dit geregeld is via een directe opdracht
van een arts

Nooit

Zelden

Soms

Vaak

Heel vaak
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23. Onderverdeling in sectoren
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Voor het toedienen van medicatie waarbij een voorbehouden handeling is vereist, is een
uitvoerverzoek van de arts nodig. Kun je aangeven hoe vaak dit –gemiddeld genomen –
voorkomt?

Heel vaak

Vaak

Soms

Zelden

Nooit

Ik heb geen uitvoeringsverzoek nodig, omdat dit
geregeld is via een directe opdracht  van een arts

Weet ik niet



24. Schat in hoeveel procent van de voorbehouden handelingen te 
maken heeft met medicatietoediening? Schaal van 0% - 100%

0% - 100% 50,56 (823 respondents)



25. Toelichting

• Soms komt het voor dat er voor het toedienen van medicatie een 
dubbele controle nodig is. Dit kan vanwege risico op gezondheidsschade 
bij de patiënt bij een verkeerd toegediende dosis zijn of bij het gereed 
maken van medicatie voor toediening. De volgende vragen gaan 
hierover.



26. Hoe registreer je, over het algemeen, een dubbele controle bij het 
gereedmaken van medicatie? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

162

111

94

246

263

109

530

Niet van toepassing

De dubbele controle wordt gedaan op afstand door een collega van een andere
zorgorganisatie

Een dubbele controle is niet altijd te realiseren, dus wordt niet uitgevoerd.

De dubbele controle wordt op afstand gedaan, maar ik zet de paraaf voor degene die
de dubbele controle heeft uitgevoerd.

De cliënt/mantelzorg zet een paraaf op het etiket

Dubbele controle wordt wel gedaan maar niet geparafeerd

Mijn collega zet een paraaf op het etiket
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26. Onderverdeling in sectoren

Waarden:

A1. Mijn collega zet een paraaf op het etiket

A2. Dubbele controle wordt wel gedaan maar niet 
geparafeerd

A3. De cliënt/mantelzorg zet een paraaf op het etiket

A4. De dubbele controle wordt op afstand gedaan, maar ik zet 
de paraaf voor degene die de dubbele controle heeft 
uitgevoerd

A5. Een dubbele controle is niet altijd te realiseren, dus wordt 
niet uitgevoerd.

A6. De dubbele controle wordt gedaan op afstand door een 
collega van een andere zorgorganisatie

A7. Niet van toepassing



27. Hoe registreer je -over het algemeen- een dubbele controle bij het 
toedienen van medicatie? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

96

105

86

200

322

101

717

Niet van toepassing

De dubbele controle wordt gedaan op afstand door een collega van een andere
zorgorganisatie

Een dubbele controle is niet altijd te realiseren, dus wordt niet uitgevoerd.

De dubbele controle wordt op afstand gedaan, maar ik zet de paraaf voor degene die
de dubbele controle heeft uitgevoerd.

De cliënt/mantelzorg zet een paraaf op de toedienlijst (digitaal of op papier)

Dubbele controle wordt wel gedaan maar niet geparafeerd

Mijn collega zet een paraaf op de toedienlijst (digitaal of op papier)
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29. Van welke knelpunten heb je last bij het overdragen en ontvangen 
van medicatiegegevens (meerdere antwoorden zijn mogelijk):

237

133

167

249

147

265

269

397

333

344

335

575

Anders, namelijk

Ik heb vaak geen overzicht welke medicatie iemand gebruikt

De toedienlijst bevat niet alle informatie die ik nodig heb om medicatie toe te kunnen
dienen

De samenwerking tussen de voorschrijver, apotheek en/of toediener verloopt stroef

Er worden vaak fouten gemaakt met medicatie vanwege de toedienlijst

Het kost veel tijd om de toedienli jst kloppend te krijgen

Ik heb vaak geen toedienlijst of deze komt te laat

Ik moet vaak bellen met de apotheek over de toedienlijst

Ik moet vaak nabellen met de voorschrijver over de toedienlijst

De toedienlijst klopt vaak niet.

Het voorschrift komt niet overeen met de afspraken die met de patiënt en of arts zijn
gemaakt

Het actueel medicatieoverzicht is niet kloppend

0 100 200 300 400 500 600 700



29.Van welke knelpunten heb je last bij het overdragen en ontvangen 
van medicatiegegevens?

Omschrijving   aantal
geen knelpunten 91
weinig knelpunten 8
t.g.v. overdracht tussen organisaties (zoals tijdigheid/ ontbreken van gegevens) 22
verkrijgen van actueel medicatieoverzicht 22
nvt 13
samenwerking (afspraken met apotheek, voorschrijver) 11
ICT-probleem 10
levering van medicatie apotheek 7
tijdig ontvangen van gegevens 6
kost extra handeling om alle informatie te verkrijgen 5
t.g.v. gebruik papieren toedienlijst 3
gebruik medicatie patiënt 3
controle van medicatie 3
overig 9



30. Wat heb je nodig aan ondersteuning ter voorbereiding op het 
werken met het nieuwe digitale medicatieproces in de praktijk? 
(Meerdere antwoorden mogelijk)

195

344

308

368

232

176

555

Anders, namelijk

Invloed op afspraken rondom medicatieoverdracht

Scholing

Overstap naar een digitaal medicatiesysteem

Ondersteuning t.a.v. ICT in de organisatie

Betere digitale vaardigheden

Informatie over afspraken rondom medicatieoverdacht
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30. Wat heb je nodig aan ondersteuning ter voorbereiding op het 
werken met het nieuwe digitale medicatieproces in de praktijk? 
(samenvatting toelichting)

omschrijving aantal

geen ondersteuning nodig 71

koppeling van systemen 20

verdere digitalisering 18

verbeteren digitaal systeem 11

zorgen voor regionale afspraken 10

verbeteren samenwerking met apotheek, tussen apotheek/voorschrijver 15

overig 9

aandacht voor communicatie 4

scholing & begeleiding in praktijk 4

toegang LSP 2

uniformiteit 2



31 Wil je actief meedenken met ons t.a.v. het programma 
medicatieoverdracht?

309

785

Ja, mijn email adres is

Nee, geen interesse
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