Convenant Medicatie Proces in Midden-Nederland, samenwerkingsafspraken tussen
Apothekersvereniging Midden-Nederland (AVMN), LHV Kring Midden-Nederland (KMN),
Axioncontinu, Careyn, Kijk op Zorg (zorgaanbieders Verpleging & Verzorging) en Primair
Huisartsenposten.
Ledeninformatie voor apothekers, huisartsen
Wij zijn blij u de definitieve versie te kunnen aanbieden van het Convenant Medicatieproces in
Midden-Nederland.
Dit Convenant richt zich op de thuissituatie van de patiënt/cliënt met de huisarts als
hoofdbehandelaar.
Het Convenant vloeit voort uit de Multidisciplinaire Richtlijn Overdracht Medicatiegegevens en is
gebaseerd op de diverse beroepsspecifieke richtlijnen, Veilige principes in de medicatieketen en
de Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg (Cure-sector). Bovendien
sluit het Convenant aan op de Raamovereenkomst Voorbehouden handelingen bij verpleging,
verzorging en thuiszorg in MN.
De regionale (werk)afspraken richten zich op de overlappende werkzaamheden, taken en
verantwoordelijkheden en de onderlinge afstemming ervan. Aanvullende afspraken over de
medicatieoverdracht van tweede- naar eerste lijn, en van verpleeg- en verzorgingshuizen naar de
eerste lijn worden in een later stadium uitgewerkt.
De afspraken gelden in het werkgebied Midden-Nederland voor apothekers (leden van de AVMN),
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huisartsen (leden van de KMN ), Primair Huisartsenposten, Medicamus Spoedzorg en Axioncontinu,
Careyn en Kijk op Zorg (V&V/thuiszorgaanbieders).
Het is voor de individuele apothekers en huisartsen en het grote aantal V&V zorgaanbieders in
Midden-Nederland efficiënt om uniforme geprotocolleerde afspraken in een convenant tussen partijen
vast te leggen. Het geeft duidelijkheid. Het werkgebied Midden-Nederland omvat immers een groot
aantal apothekers, huisartsen en V&V zorgaanbieders. Uniforme afspraken dragen tevens bij aan een
betere kwaliteit van patiëntenzorg. Tenslotte merken wij op dat dit Convenant ondersteunend kan zijn
aan uw GEZ-module.
Niet in dit Convenant opgenomen apothekers, huisartsen of zorgaanbieders kunnen zich aansluiten bij
dit Convenant, mits zij het Convenant onderschrijven, zich conformeren aan de afspraken en een
schriftelijke verklaring tekenen.
Een verzoek tot aansluiting bij het Convenant kan via de onderstaande contactpersonen van de
Commissie Medicatie Midden-Nederland.
Met dank aan de apothekers, huisartsen, de huisartsenposten in MN en de V&V zorgaanbieders
Axioncontinu, Careyn en Kijk op Zorg, die aan de totstandkoming van dit Convenant hebben
meegewerkt.
Namens de besturen van de
Apothekersvereniging Midden-Nederland en de LHV Kring Midden-Nederland

Contactpersonen commissie Medicatie Midden-Nederland:
AVMN, Ellen Jansen, ellen.jansen@apothekers-vmn.nl
KMN, Hanny Schulten, h.schulten@lhv.nl
Thuiszorgaanbieders, Angelique Hoogduin, h.hoogduin@careyn.nl
Cc Primair Huisartsenposten, Axioncontinu, Careyn, Kijk op Zorg
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Uitgezonderd huisartsen uit ‘t Gooi

