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Mensen die gevoelig zijn voor medicatiefouten kunnen op medische gronden in 
aanmerking komen voor een baxterrol. De kosten hiervan vallen onder de 
zorgverzekering. Omdat de controle van de patiënt zelf naar verwachting in deze 
gevallen minder goed is, vergt dit een extra inspanning van huisartsen en apothekers 
om de medicatie foutloos voor te schrijven. Dit protocol dient om een aantal 
afspraken hieromtrent te standaardiseren.  
In alle gevallen geldt: BIJ TWIJFEL, NEEM TELEFONISCH CONTACT OP. 
 

Opstarten 

Arts doet schriftelijke aanvraag baxterrol bij apotheek (zie maskerbrief BAXTER) 
onder vermelding: Medische noodzaak, óf en zo ja welke thuiszorginstantie is 
betrokken en indien bekend Beoordeling Eigen beheer Medicatie (BEM categorie = 
vereiste niveau van inzet van thuiszorg bij medicatietoediening). Het verdient 
aanbeveling de medicatielijst eerst te controleren op fouten en/of reeds gestopte 
medicatie. 
 
Apotheker doet medicatiereview en legt dit voor aan huisarts ter ondertekening. 
Vervolgens stelt apotheek startdatum baxterrol vast en overlegt met 
patiënt/mantelzorg over afvoer losse medicatie.  
 

Doorvoeren wijzigingen 

Als de patiënt de medicatie eenmaal de baxter heeft, zijn op drie manieren 
wijzigingen mogelijk: 
 

1. De patiënt krijgt een nieuw voorschrift. 
a) Nieuw chronische medicatie: huisarts maakt recept en geeft aan in het 

tekstblok of dit per de volgende baxterrol ingaat of per direct. Indien per direct 
levert apotheek los doosje, behalve als de toestand van de patiënt dit niet 
toestaat, dan kan nieuwe baxterrol geleverd worden. Zo nodig kan een 
eindtermijn worden aangegeven (bijvoorbeeld: Ferrofumaraat, drie maanden). 

b) Geen vermelding in tekst vak betekent dat medicatie ingaat per volgende 
baxterrol (let op: dit duurt één, maximaal twee weken). 

c) Kuurtjes of tijdelijke medicatie worden in principe los geleverd.  
d) Proefmedicatie: kleine hoeveelheid voorschrijven (bijvoorbeeld voor 14 dagen) 

en vermelden in tekst vak: nog niet in baxter opnemen. 
 
In alle bovenstaande gevallen levert de apotheek de medicatie, de gewijzigde 
toedieningslijst en inname instructie (vooral van belang indien thuiszorg betrokken 
is).  
 



 

2. Bestaande medicatie moet worden gewijzigd. 
a) Tijdelijk extra tablet: herhaalrecept voor afgebakende periode, 

bijvoorbeeld 14 stuks, voorschrift: 1.1TX = 1dd1 tablet extra. Mag 
ook in tekst vak worden geschreven. Medicatie wordt in principe 
los geleverd. Als een nieuwe baxterrol moet worden aangevraagd, dit expliciet 
vermelden in tekst vak. 

b) Ophogen of verlagen dosering chronische medicatie: wijzigen in de 
medicatiestatus én een wijzigrecept sturen voor 1 tablet met in de vrije tekst 
de vermelding: moet gewijzigd per direct/per volgende baxterrol. Geen 
vermelding in tekst vak betekent dat de wijziging ingaat per volgende 
baxterrol. Apotheek levert naast de medicatie ook de gewijzigde 
toedieningslijst.  

 
3. Bestaande medicatie moet worden gestopt. 

De huisarts staakt het medicament middels de statuswijziging in de medicatiestatus 
(icoon met kruisje) én stuurt een stoprecept van 1 tablet met in het tekst vak de tekst: 
staken medicatie per direct/per volgende baxterrol. Geen vermelding van de termijn 
in het tekst vak betekent dat de staking ingaat per volgende baxterrol. Alleen 
wijziging in de medicatiestatus is foutgevoelig en wordt daarom afgeraden.  
Apotheek levert de gewijzigde toedieningslijst.  
 

Autorisatielijsten: 

 Deze lijsten zijn verplicht voor de Inspectie. Er wordt naar gestreefd dit te 
beperken tot 1x per jaar. 

 Als de apotheker of de arts naar aanleiding van een autorisatielijst een 
opmerking heeft, wordt deze lijst met de bijgeschreven opmerking apart gefaxt 
en niet in de grote ‘hoop’ meegegeven. 

 Arts tekent middels de autorisatielijst ook voor alle medicatie die als 
‘chronisch’ en ‘niet in zakje’ staan, zodat apotheker dit via herhaalservice kan 
herhalen 

 NB: "Zo nodig’ medicatie moet via de huisarts aangevraagd worden 
(receptenlijn), daar dit de huisarts de controle geeft over de mate van gebruik.  

 
 
Vragen of opmerkingen over dit protocol naar info@elzis.nl. Begin 2017 wordt de 
afspraak geëvalueerd.  
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