
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHECKLIST SAMENWERKINGSAFSPRAKEN MEDICATIEBEOORDELING 
voor uitvoering door huisarts en apotheker 
  
 



 

 

Toelichting op de checklist 

 

Aan de slag met medicatiebeoordeling 

In het kader van de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen is het van belang dat huisartsen 

en apothekers samenwerken aan medicatiebeoordeling voor een gerichte groep patiënten. 

Medicatiebeoordeling betreft multidisciplinaire zorg. In de eerste lijn betekent dat dat 

medicatiebeoordeling de gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de huisarts en de apotheker. Om te 

zorgen dat het proces goed verloopt, is het van belang dat huisartsen en apothekers onderling afspraken 

maken over de uitvoering van de verschillende onderdelen van medicatiebeoordeling, over 

communicatie en over benodigde randvoorwaarden.  

 

Hulpmiddel voor afspraken tussen huisartsen en apothekers 

Om u hierin te ondersteunen, hebben LHV, NHG en KNMP dit document opgesteld. Dit document kunt u 

als hulpmiddel gebruiken om lokaal/regionaal afspraken te maken met de huisarts respectievelijk 

apotheker.  

 

Heeft u een reguliere samenwerking met een huisarts resp. apotheker omdat u een (groot deel van uw) 

patiëntpopulatie deelt? 

Dan kunt u algemene samenwerkingsafspraken maken voor medicatiebeoordelingen bij gezamenlijke 

patiënten. Natuurlijk kunt u samen, waar dat nuttig is, besluiten bij bepaalde patiënten af te wijken van 

deze samenwerkingsafspraken.    

 

Heeft u geen vaste samenwerking met de huisarts resp. apotheker van een patiënt bij wie u een 

medicatiebeoordeling wenselijk acht? Zorg dan dat u eerst afspraken maakt met de betreffende 

zorgverlener voor te beginnen met de medicatiebeoordeling.  

 

De checklist bevat de belangrijkste onderwerpen waarvoor u afspraken kunt maken. De specifieke 

invulling van deze afspraken hangt af van de behoeften van beide zorgverleners, van mogelijkheden van 

verschillende informatiesystemen, van eerder gemaakte afspraken, etc.  

 

Wij raden aan om de gemaakte afspraken vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld door een onderling 

samenwerkingsdocument te maken, waarvoor de checklist de basis kan vormen.   

 

Meer informatie 

Meer weten over medicatiebeoordeling?  

Kijk op: 

 www.lhv.nl/medicatiebeoordeling  

 www.nhg.org/themas/publicaties/multidisciplinaire-richtlijn-polyfarmacie-bij-ouderen 

 www.knmp.nl/patientenzorg/medicatiebeoordeling/knmp-richtlijn-medicatiebeoordeling  

http://www.lhv.nl/medicatiebeoordeling
http://www.nhg.org/themas/publicaties/multidisciplinaire-richtlijn-polyfarmacie-bij-ouderen
http://www.knmp.nl/patientenzorg/medicatiebeoordeling/knmp-richtlijn-medicatiebeoordeling

