
 

 

 

Addendum bij het thuiszorgprotocol 
 
(“Medicatieverstrekking aan patiënten met thuiszorg Afspraken 
Farmaceutische Zorg in de Keten” dd april 2019) 
 
Specifieke afspraken die voor de implementatie van nCare van belang zijn: 

 
1. Alle medicatie van zowel Baxter-cliënten als niet-Baxter-cliënten wordt 

in de aanschrijfbuffer/distributiemodule gezet en komt dus in nCare, 
reden hiervoor is het waarborgen van het AMO maar vooral ook het 
goed kunnen sturen op bijwerkingen. 
 

2. In uitzonderlijke situaties bijvoorbeeld waarbij een recept via een 
specialist komt buiten het WZA is een foto van het recept of een doosje 
naar de apotheek ook voldoende om deze toe te laten voegen in nCare. 

 
3. De dienstapotheek is nog niet gekoppeld, die levert een aftekenlijst 

mee als er handmatig niet toegevoegd kan/mag worden binnen de 
zorgorganisatie. Zoals nu reeds beschreven staat in het 
thuiszorgprotocol. 

 
4. Bij het starten van de medicatieverstrekking via nCare wordt de cliënt 

(zowel Baxter-cliënten als niet-Baxter-cliënten) door de thuiszorg 
aangemeld. De apotheek accordeert de cliënt en zet alle medicatie 
met standaardtijden in de aanschrijfbuffer/distributiemodule. De zorg 
doet de check of het overzicht volledig en de tijden allemaal kloppend 
zijn en geeft afwijkingen door aan de apotheek via beveiligde mail of 
binnen nCare (moet nog opgeleverd worden binnen nCare). 

 
5. Insuline eenheden worden zoveel mogelijk op de medicatielijst gezet. 

Voor bijspuitschema’s wordt een extra ZN regel aangemaakt waarin 
het bijspuitschema beschreven wordt. Dit wordt uitsluitend gedaan op 
basis van een schriftelijk recept(bericht) van de voorschrijver en/of 
POH-er. 
 
Belangrijk om deze afspraak ook met de huisartsen, 
verpleegkundigen en POH-ers te delen zodat de recepten voor de 
insulines en de bijspuitschema’s doorgegeven worden aan de 
apotheek en niet alleen aan de zorg. 



 

 

 
6. Bestellen via nCare (gaat middels een EDIFACT bericht naar de 

apotheek) heeft de voorkeur (NIET BELLEN).  De apotheek geeft op de 
vrije regel in de aanschrijfbuffer/distributiemodule aan of het middel 
via de apotheek herhaald kan worden: 

 
o Receptplichtig: kan NIET bij de apotheek aangevraagd 

worden. Dit middel moet rechtstreeks bij de voorschrijver 
aangevraagd worden. 
 

o Wordt automatisch geleverd: dit middel wordt door de 
apotheek automatisch in een vaste frequentie geleverd, 
bijvoorbeeld bij elke baxterrol of maandelijks.  

 
Noot Icare: afstemmen met alle apotheken hoe iedereen dit wil 
voorkeur heeft via EDIFACT. Wel graag 1 lijn hierin trekken. 

7. Zelfzorg kan alleen maar op de lijst als deze via de apotheek geregeld 
worden. Of op recept van de huisarts. Zelfzorg medicatie wel door laten 
geven aan de apotheek voor medicatiebewaking 
(waarneemreceptuur). 
 

8. Automatisch uploaden (dagelijks om 18.00). Bij wijzigingen die eerder 
ingaan of na 18.00 zijn doorgevoerd moet de apotheek een 
handmatige upload doen.  

 
 
 
Besproken in KANS overleg dd. 16 november 2020 en werkgroep overleg nCare/SZA dd 10 
november 

2020; Vastgesteld op 8 december 2020 door implementatiewerkgroep nCare/SZA. 
 


