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Ziekenfonds Apotheek DOZ 

• Verplicht voor alle Deventer Ziekenfonds 
patienten  

• Rond 30.000 zielen 
• Twaalf receptenbussen in de stad 
• 500 – 800 receptregels per dag 
• Alles thuis bezorgd door 15 bezorgers 
• 95% Eigen bereidingen 
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Wacht ruimte publiek 
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Loket om patient aan te spreken 
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Aanschrijf tafel 
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Receptverwerking 

• Patient toont ziekenfonds kwitantie 
•  Assistente zoekt kaart -  Recept bij kaart met 

alle medicatie gegevens 
• Afgifte na controle op gebruik en interacties 
    vervolgens de nieuw medicatie typen op kaart 
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Schreeuw naar automatisering 

• IBM Serie 1 
•  Systeemplanning 
• Beperkt geheugen 
•  Back-up met diskettes 
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EIGEN BEREIDING OUDE STIJL 

• 1) Mentaliteits verandering personeel 
• 2) Vastleggen acties en controle’s erop 
• 3) Voorkomen van fouten met protocolering 
• 4) Etikettering koppelen aan bereidings        

protocol 
• 5) Werkdocument is copie van protocol 
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Poedervouw machine 
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Pharmacotherapeutisch Overleg 
Arts - Apotheker 

• Discussies arts en apotheker  
•  Pharmacotherapeutische onderwerpen  
•  Richtlijnen  
•  Evaluaties 
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EIGEN BEREIDING NIEUWE STIJL 

• Inbrengen van FNA protocollen 
• Reken module en voorstel batch grootte 
• Invoeren en controle grondstoffen  
• Koppeling balansen 
• Advies welke balans gebruiken 
• Uitprinten van eind protocol 
• Bereiden en aanbrengen paraaf bereider  
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Uitdraai bereiding 
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Analytisch Laboratorium 
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Pharmacotherapeutisch Overleg 
Arts - Apotheker 

• Discussies arts en apotheker  
•  Pharmacotherapeutische onderwerpen  
•  Richtlijnen  
•  Evaluaties 
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Transmurale pharmacie 
Tussen Intra en Extramuraal 

• Transmurale balie in ziekenhuis 
• Overzicht medicatie historie patient vanuit 

apotheek 
• Controle medicatie bij opname in ziekenhuis 
• Ontslag met nieuwe medicatie 
• Informatie overdracht vanuit ziekenhuis naar 

openbare apotheek en huisarts middels fax 
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Conclusie: Ontwikkelingen 
meegemaakt 

• Handmatig naar digitaal 
• Vakmatig een totale omwenteling 
• Eigen bereiding vervangen door Farma 

producten 
• Wat is overgebleven van het beroep is 

medicatie begeleiding van de patient 
• Rol binnen ketenzorg 
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