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Samenwerkingsprotocol huisapotheker – 
(huis)arts: Belangrijk om onjuiste 
medicatieschema’s te voorkomen 
De huisapotheker is sinds 01/10/2017 verplicht om het medicatieschema te uploaden naar Vitalink 
van zodra de software het toelaat. Huisartsen doen dit ook. Bij synchronisatie van die schema’s 
verschijnen er geregeld onjuiste medicatieschema’s in het dossier van huisarts en huisapotheker 
en op Vitalink. Dit brengt heel wat frustratie teweeg zowel bij de (huis)arts als bij de huisapotheker. 

Deze fouten in de medicatieschema’s komen door: 

1. Te kort aan praktische afspraken tussen huisapotheker en (huis)artsen  
2. Bug’s en tekorten binnen de softwareprogramma’s 
3. Gebrek aan kennis van de communicatie tussen de verschillende software pakketten huisarts-

huisapotheker 
4. Nog ontbrekende opleidingen en expertise van artsen en apothekers om de mogelijkheden 

van hun software maximaal te benutten 

De samenwerking tussen de huisapotheker en de(huis)arts zou een enorme meerwaarde moeten zijn 
bij het duiden naar en het bijhouden van het medicatieschema van de patiënt. Nu botsen we 
voornamelijk op irritaties van beide groepen. 

De technische haalbaarheid van de softwareprogramma’s op vandaag (januari 2018) om een 
medicatieschema op te laden of te downloaden van Vitalink zijn: 

• Voor de huisarts: 
✓ Careconnect 
✓ Healthone en Windoc: hebben beloofd er nu actief aan te werken 
✓ Dakari in wacht 

 

• Voor de huisapotheker: 
✓ Farmad 
✓ Officinal 
✓ Greenock 

 

• Voor de ziekenhuisarts: 
✓ Inzage via COZO – integratie binnen KWS gepland 4de kwartaal 2018 
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Volgende afspraken werden gemaakt tussen HABO, de Brugse ziekenhuizen, de 

Westvlaamse apothekersvereniging en Eénlijn 

Om met Vitalink te kunnen werken (dus als zorgverstrekker een medicatieschema te kunnen up- of 
downloaden) moeten er eerst en vooral aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan: 

✓ Patiënt moet zijn consent hebben gegeven 
✓ Er moet een therapeutische relatie bestaan tussen de zorgvertrekker en de patiënt 

Vandaar: VRAAG AAN DE PATIENT(E) OM STEEDS ZIJN/HAAR ID KAART BIJ TE HEBBEN. Enkel op deze 
manier kan de therapeutisch relatie digitaal vastgelegd worden en indien nodig de informed consent 

geregistreerd worden. 

 

Wat is de taak en de rol van de huisarts? 

Verschillende scenario’s zijn mogelijk: 

1. Patiënt heeft reeds een Vitalink medicatieschema 

De huisarts downloadt het Vitalink schema en kijkt het na via zijn elektronisch dossier, vult aan en 

post de aangepaste versie van het medicatieschema op Vitalink. 

2. Patiënt heeft GEEN Vitalink medicatieschema 

Indien er geen Vitalink medicatieschema aanwezig is, laadt de huisarts zijn/ haar lokaal 
medicatieschema op Vitalink. Indien dit niet mogelijk is (door technische problemen of doordat de 
software het nog niet kan) dan print de huisarts zijn lokaal schema af en hecht het aan het bewijs van 
voorschrift.  

 

Wat is de taak en de rol van de huisapotheker? 

Verschillende scenario’s zijn mogelijk: 

1. Patiënt heeft reeds een Vitalink medicatieschema 

De huisapotheker downloadt het Vitalink schema en vult aan met de niet voorschrift plichtige 
medicatie en voedingssupplementen (bv St. Janskruid, Calciumpreparaten, laxantia, analgetica, …). 
Ook medicatie voorgeschreven door ziekenhuisartsen wordt aangevuld. 

Verder bekijkt de huisapotheker: 

✓ De posologie 
✓ De therapietrouw 
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✓ Interacties en bijwerkingen.  
 

Bij anomalieën en/of problemen neemt de huisapotheker contact op met de voorschrijvende arts . 

Bij stockbreuk kan er gesubstitueerd worden en wordt het Vitalink medicatieschema aangepast. 
Indien het een geneesmiddel betreft met een nauwe therapeutische marge, dan wordt er contact 
opgenomen met de voorschrijvende arts. 

2. Patiënt heeft GEEN Vitalink medicatieschema 

Indien er geen Vitalink medicatieschema aanwezig is en er is ook geen papieren schema aangehecht 
aan het bewijs van voorschrift, dan stelt de huisapotheker in overleg met de patiënt een 
medicatieschema op. De huisapotheker print het lokaal schema af en geeft het mee aan de patiënt 
met de boodschap dit te tonen aan zijn huisarts.  

De huisapotheker uploadt het medicatieschema op Vitalink.  

 

Wat is de taak en de rol van de ziekenhuisarts? 

1. Patiënt heeft reeds een Vitalink medicatieschema 

Bij opname consulteert de ziekenhuisarts het medicatieschema op Vitalink via het EPD en verifieert 
het tijdens de anamnese en/of door middel van de verwijsbrief zodat alle noodzakelijke 

farmacotherapie verdergezet wordt tijdens de opname. 

Bij ontslag neemt de ziekenhuisarts het (aangepaste) medicatieschema op in de ontslagbrief. Indien 
het medicatieschema gecorrigeerd of aangepast werd, adviseert hij de patiënt om zijn huisarts of 
huisapotheker te consulteren met de vraag om het medicatieschema aan te passen in Vitalink. 

2. Patiënt heeft GEEN Vitalink medicatieschema 

Bij ontslag neemt de ziekenhuisarts het medicatieschema op in de ontslagbrief en vraagt de patiënt 
zijn huisarts of huisapotheek te consulteren met de vraag een medicatieschema aan te maken op 
Vitalink. 
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3.Éénlijn.be voorziet in opleidingen voor huisartsen en huisapothekers  

In begin 2017 zijn er heel wat fouten en gebruikersvragen beantwoord en aangepakt in de 
multidisciplinaire opleiding “V tot A” waarin huisartsen en apothekers in dezelfde zaal plaats namen 
om opleiding kregen in het gebruik van Recip-e en tegelijk zicht te krijgen op het pakket van de 
collega. Op dezelfde wijze zal vanaf januari 2018 een multidisciplinaire opleiding opgestart worden 
rond het “goed gebruik” van het Vitalink medicatieschema vanuit het pakket van de huisartsen en 
apothekers. In deze opleiding zal naast het educatieve aspect ook zeker ruimte gelaten worden om 
enerzijds zicht te krijgen op wat de collega zorgverstrekker ziet in zijn pakket en anderzijds om vragen 
vanuit het werkveld te beantwoorden. 

Daarnaast is ook de helpdesk van éénlijn.be altijd via mail bereikbaar (info@eenlijn.be) en telefonisch 
(050/77 11 11) bereikbaar van 8u30 ’s morgens tot 22u ’s avonds op weekdagen en van 9u tot 12u 
op zaterdag om vragen en problemen te beantwoorden en oplossen voor individuele 
zorgverstrekkers (hetzij huisartsen, hetzij apothekers). éénlijn.be vraagt met aandrang om zo veel 
mogelijk problemen en issues te melden aan de helpdesk. Indien mogelijk worden deze beantwoord 
en opgelost, maar veel belangrijker nog: hoe meer meldingen éénlijn.be krijgt van nieuwe 
problemen, hoe sneller nieuwe problemen verwezen kunnen worden naar de juiste diensten of 
softwarepakketten. 

Als u problemen ervaart (hetzij technisch, hetzij in gebruik) bij het Vitalink Medicatieschema, dan kan 
u dat ook altijd via dit formulier doorgeven aan éénlijn.be . Zij volgen alle issues op en escaleren op 
die manier de problemen richting de softwareleveranciers. 

 

We hopen op die manier op een constructieve, respectvolle samenwerking tussen apothekers, huisartsen 

en ziekenhuisartsen een samenwerking met een grote meerwaarde voor de patiënt: een juist en uniform 

medicatieschema! 

 

Namens 

 

    

  

mailto:info@eenlijn.be
https://fs12.formsite.com/AODM2/form158/index.html

