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Huisarts
1.
2.
3.
4.
5.

Huisarts schrijft de medicatie voor.
HA/POH en patiënt kiezen device volgens Formularium West-Brabant.
Er wordt verwezen naar inhalatorgebruik.nl.
Recept gaat naar apotheek.
Bij regelmatige controle bij POH de medicatie meenemen en checken.
Apotheek

1.

Is medicatie en device leverbaar?
1e Instructie wordt bij de apotheek gegeven met verwijzing naar
inhalatorgebruik.nl.
Advies wordt gegeven om de medicatie bij controle HA/POH mee te
nemen.
2. Is medicatie of device niet leverbaar of wordt het niet vergoed?
De apotheek overlegt met huisartsenpraktijk/POH.
Apotheek geeft inhalatie instructie met verwijzing naar
inhalatorgebruik.nl.
Advies geven aan patiënt om de medicatie bij controle HA mee te nemen.
Controle
bij POH
8. POH registreert medicatie en device
in dossier.
1. Check of patiënt tevreden is met het device.
.
2. Evalueer gebruik, bijwerkingen.
3. Controleer inhalatietechniek van de medicatie.
4. Gebruik Incheckdial om de inhalatie kracht te controleren.
5. Verwijs naar inhalatorgebruik.nl.
6. POH zorgt voor herhaalreceptuur.
.

Herhaalreceptuur niet voorhanden?
•
•

.

•
•
•
•
•

•

Apotheek neemt contact op met huisartsenpraktijk en handelt conform punt 2
Apotheek.
Huisarts is niet bereikbaar voor overleg, medicatie/device is niet meer
voorhanden of wordt niet vergoed:
- Apotheek geeft alternatief met inhalatie instructie.
- Apotheek adviseert patiënt om de medicatie mee te nemen naar de
praktijk bij controle.
- Apotheek informeert praktijk/POH via beveiligde mail.
- POH verandert de medicatie met device in dossier.
Overgebruik medicatie?
Apotheek neemt contact op met de praktijk wanneer er sprake lijkt te zijn van
overgebruik of therapie ontrouw.

Streef
. naar eenheid in device rekening houdend met:
Formularium West-Brabant.
Voorhanden zijn van medicatie.
Preferentiebeleid van zorgverzekeraar.
Geen aerosol zonder voorzetkamer.
Voorzetkamers volgens Formularium West-Brabant.

.
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