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Woord vooraf 
 

Sinds oktober 2015 zijn verloskundigen bevoegd alle (hormonale) anticonceptiemiddelen voor te 

schrijven. Bij het voorschrijven van anticonceptie volgen verloskundigen de aanbevelingen van de NHG-

standaard ‘Anticonceptie’
1
 en de KNMG richtlijn ‘Elektronisch voorschrijven’

2
. De KNOV heeft in 

aansluiting op de NHG-standaard het standpunt ‘Anticonceptie’ geschreven waarin een praktijkkaart is 

opgenomen. Op deze praktijkkaart zijn ook de stappen van de prospectieve risicoanalyse opgenomen (zie 

verder).   

 

Vanaf 2012 eist de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat alle voorschrijvers van geneesmiddelen 

elektronisch voorschrijven. Dat is de norm. Echter, voor een aantal beroepsgroepen en situaties is er een 

uitzondering gemaakt. Verloskundigen behoren tot die uitzondering. De reden hiervoor is dat zij relatief 

een beperkt aantal geneesmiddelen voorschrijven. Verloskundigen zijn dus ontheven van deze eis. Met de 

IGZ is afgesproken dat verloskundigen de geboden anticonceptiezorg in het verloskundig dossier en op het 

registratieformulier ‘Anticonceptie’ noteren zodat er altijd een overzicht van de anticonceptiezorg kan 

worden gegenereerd. Dit registratieformulier is te vinden op de ledensite van de KNOV. Daarnaast moeten 

verloskundigen bij het voorschrijven van anticonceptie per cliënte altijd een prospectieve risicoanalyse 

uitvoeren.  

 

Deze handreiking is bedoeld om u informatie te geven over het veilig voorschrijven van 

anticonceptiemiddelen en andere medicijnen.  

 

 
 

 

                                                                 
1
 NHG-Standaard Anticonceptie. A. Brand, A. Bruinsma, K. van Groeningen, et al (2011), Utrecht. 

 
2
 KNMG-richtlijn elektronisch voorschrijven (2013), Utrecht. 
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1 Geneesmiddelen voorschrijven 
 
 

1.1 Richtlijn elektronisch voorschrijven 
 

In het kader van de patiëntveiligheid is het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen per 2012 

verplicht gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Zij stellen deze verplichting omdat het 

niet meer verantwoord is om geneesmiddelen voor te schrijven zonder gebruik te maken van een 

elektronisch voorschrijfsysteem. Het blijkt namelijk dat er op jaarbasis tienduizenden (vermijdbare) 

incidenten met medicijnen voorkomen
3
. 

 

Naar aanleiding hiervan heeft de KNMG in samenwerking met andere beroepsgroepen, waaronder de 

KNOV, de richtlijn Elektronisch voorschrijven opgesteld
4
. De richtlijn is bedoeld voor voorschrijvers van 

geneesmiddelen zoals artsen, tandartsen en verloskundigen.  

 

 

1.2 Verloskundigen 
 

Alhoewel alle voorschrijvers verplicht zijn om elektronisch voor te schrijven, is er voor een aantal situaties 

en beroepsgroepen uitzondering gemaakt. Eén van de uitzonderingsredenen is als een voorschrijver een 

zeer beperkt aantal geneesmiddelen voorschrijft. Dit is de reden dat verloskundigen tot de uitzondering 

behoren en nu nog niet elektronisch hoeven voor te schrijven.  

 

Verloskundigen mogen uitsluitend een beperkt aantal geneesmiddelen voorschrijven zoals die in de AMvB 

(2008) worden genoemd. Dit zijn: ijzerpreparaten, oxytocine, moederkoornalkaloïden, anti D-rhesus 

immunoglobuline, hepatites B ig en/of vaccin, vitamine K, medicinale zuurstof, plasma en lokale 

anesthetica. De voorschrijfbevoegdheid is per juli 2013 uitgebreid met  lachgassedatie en anticonceptie.   

 

U bent wel verplicht bij elke zwangere en op verschillende tijdstippen tijdens de zwangerschap een 

prospectieve risicoanalyse uit te voeren. Het uitvoeren van een prospectieve risicoanalyse is bedoeld om 

de risico’s van het voorschrijven van medicijnen te verkleinen.  

 

In hoofdstuk twee leest u wat een prospectieve risicoanalyse inhoudt en in hoofdstuk drie vindt u 

informatie over het elektronisch voorschrijven. 
  

                                                                 
3
 Harm-Wrestling, Hospital admissions Related to Medication (2009), Utrecht.  

4
 KNMG-richtlijn elektronisch voorschrijven (2013), Utrecht. 
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2 Prospectieve Risicoanalyse 
 

 

Verloskundigen die medicijnen voorschrijven moeten altijd per zwangere een prospectieve risicoanalyse 

uitvoeren. In de richtlijn van de KNMG
5
 wordt een prospectieve risico-analyse als volgt gedefinieerd: 

 

Een prospectieve risico-analyse wordt ook wel prospectieve risico-inventarisatie (en evaluatie) of PRI 

genoemd. Het doel hiervan is om de risico’s voor de patiëntveiligheid die tijdens het voorschrijven 

aanwezig zijn, systematisch in kaart te brengen en hiervoor adequate maatregelen te treffen. Een risico 

kan bestaan uit een interactie tussen medicatie die een arts voorschrijft en medicatie de patiënt reeds 

gebruikt. Een maatregel die de arts in zo’n geval kan nemen is dat hij de medicatie die hij wil voorschrijven 

afzet tegen het actuele medicatieoverzicht van de patiënt of – bij het ontbreken van een elektronisch 

voorschrijfsysteem - zelf een expliciete afweging maakt of deze medicatie tegelijkertijd gebruikt kan 

worden. De voorschrijver moet zich daarover achteraf wel kunnen verantwoorden. Vooralsnog stelt de 

inspectie geen expliciet eisen aan de prospectieve risicoanalyse.  

 

Door de risicoanalyse toe te passen wordt de kans op onjuiste medicatie, overgevoeligheid voor 

medicijnen, contra- indicaties, etc verkleind. De prospectieve risicoanalyse is opgenomen in het KNOV-

standpunt ‘Anticonceptie’ en de bijbehorende praktijkkaart.
6
 

 

 
 
Een prospectieve risicoanalyse omvat de volgende items:    
  

1. Bewaking op interacties met andere geneesmiddelen die de zwangere gebruikt. Hiermee wordt 
bedoeld dat twee (of meer) geneesmiddelen op elkaar reageren waardoor niet gewenste 
uitkomsten kunnen ontstaan. Interacties kunnen ook optreden met voedings- en genotmiddelen. 
Bijvoorbeeld alcohol, tabak, grapefruitsap etc.  
 

2. Bewaking op individuele gevoeligheden (ongevoeligheden en/of overgevoeligheden) van de 
zwangere voor het desbetreffende geneesmiddel.  

 

                                                                 
5
 KNMG-richtlijn elektronisch voorschrijven (2013), Utrecht. 

6
 KNOV-standpunt anticonceptie (2014), Utrecht. 
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3. Bewaking op (on)juiste dosering. Zorg ervoor dat het recept dat u voorschrijft voor iedereen goed 
leesbaar is (niet handgeschreven). 

 
4. Bewaking op (pseudo) dubbelmedicatie. Dubbelmedicatie is het gelijktijdig gebruik van tenminste 

twee geneesmiddelen die eenzelfde werkzame stof bevatten. Pseudodubbelmedicatie is het 
gelijktijdig gebruik van tenminste twee geneesmiddelen die een verschillende werkzame stof 
bevatten, maar een vergelijkbare farmacotherapeutische werking hebben.  

 
5. Bewaking op contra-indicaties en andere patiëntkenmerken. Contra-indicaties zijn 

omstandigheden waarin het geven van een geneesmiddel ongewenst is (ziekte, zwangerschap, 
allergie, leefomstandigheden).  

 
Uit de risicoanalyse volgt een risicoprofiel voor uw cliënte:  

 Laag: De voor te schrijven medicatie levert geen gezondheidsrisico op voor uw cliënte.  

 Gemiddeld: De voor te schrijven medicatie kan mogelijk een gezondheidsrisico geven bij uw cliënte. 

Raadpleeg de apotheker en eventueel LAREB of deze medicatie voor uw cliënte de meest geschikte is.  

 Hoog: De voor te schrijven medicatie geeft een hoog gezondheidsrisico bij uw cliënte. Het is niet 

raadzaam deze medicatie te gebruiken. Overleg met de apotheker welke andere mogelijkheden er zijn.  
 

2.1 Prospectieve Risicoanalyse voor verloskundigen 
 
Hieronder worden, per fase van de zwangerschap en bevalling, de stappen beschreven die u, volgens de 
prospectieve risicoanalyse, moet volgen als u medicijnen gaat voorschrijven bij uw cliënte: 
 

Eerste controle in de verloskundige praktijk  
Bij de 1e controle:  

 U vraagt uw cliënte of zij medicatie gebruikt, zo ja welke medicatie.  

 U noteert in het verloskundig dossier welke medicatie wordt gebruikt inclusief de dosering.  

 
Zwangerschap  
Als u tijdens de zwangerschap medicatie voorschrijft of toedient:  

 Vraagt u naar de actuele medicatiestatus van de zwangere.  

 Analyseert u de risico’s voor de zwangere volgens de vijf items van de prospectieve risicoanalyse:  
o Interacties met andere geneesmiddelen.  
o Individuele gevoeligheden.  
o Onjuiste dosering.  
o (Pseudo) Dubbelmedicatie.  
o Contra-indicaties en andere patiëntkenmerken.  

Bij twijfel over de risico’s overlegt u met de apotheker en/of neem contact op met LAREB 
(http://www.lareb.nl). 

 U noteert in het dossier van uw cliënte:  
o De verandering van de medicatie status.  

o Het risicoprofiel van de zwangere en uw conclusie.  

o De medicatie inclusief de dosering die u voorschrijft.  

 

Voorbereiding op de bevalling 
Als voorbereiding op de bevalling: 

 Vraagt u bij alle zwangeren in de 36
e
 week de actuele medicatiestatus uit. 

 Analyseert u de risico’s voor de zwangere volgens de vijf items van de prospectieve risicoanalyse:  
o Interacties met andere geneesmiddelen.  
o Individuele gevoeligheden.  
o Onjuiste dosering.  
o (Pseudo) Dubbelmedicatie.  
o Contra-indicaties en andere patiëntkenmerken.  
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Bij twijfel over de risico’s overleg met de apotheker en/ of neem contact op met LAREB 
(http://www.lareb.nl)  

 Noteert u in het verloskundig dossier:  
o De verandering van de medicatie status.  
o Het risicoprofiel van de zwangere en uw conclusie.  
o De medicatie inclusief de dosering die u voorschrijft.  

 

Bevalling  
In acute en onvoorziene situaties is het niet altijd mogelijk een (uitgebreide) risicoanalyse uit te voeren. 
Het is belangrijk dat u in deze situaties het voorschrijven (en toedienen) van medicatie verantwoord doet. 
De Inspectie van de Gezondheidszorg stelt in deze (acute) situaties als voorwaarde dat de verloskundige 
achteraf kan verantwoorden en heeft gedocumenteerd waarom in dat geval vooraf een risicoanalyse niet 
mogelijk was.  
 

Kraamperiode  
Indien u tijdens de kraamperiode medicatie voorschrijft aan de kraamvrouw of  de pasgeborene volgt u 
dezelfde stappen als beschreven onder de zwangerschap:  

 U vraagt naar de actuele medicatiestatus van de kraamvrouw of pasgeborene.  

 U analyseert de risico’s voor de kraamvrouw of pasgeborene volgens de prospectieve risicoanalyse.  
Bij twijfel over de risico’s overleg met de apotheker en/ of neem contact op met LAREB 
(http://www.lareb.nl).  

 U noteert in het verloskundig dossier:  
o De verandering van de medicatie status.  
o Het risicoprofiel van de zwangere en uw conclusie.  
o De medicatie inclusief de dosering die u voorschrijft.  

 
Bij het voorschrijven van geneesmiddelen kan het  farmacotherapeutisch kompas u behulpzaam zijn 
https://www.farmacotherapeutischkompas.nl. In het kompas staat per geneesmiddel alle informatie over 
het geneesmiddel. Variërend van de toedieningsvormen tot een bijwerkingen meldingssysteem.  
  

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/
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3 Elektronisch voorschrijven 
 

Elektronisch voorschrijven is  voor u als verloskundigen dus niet verplicht  omdat u een relatief beperkt 

aantal medicijnen voorschrijft. Op dit moment stelt de IGZ dat verloskundigen bij het voorschrijven van 

medicijnen een prospectieve risico-analyse uitvoeren en dat zij de voorgeschreven anticonceptie 

registreert. Mogelijk dat in de toekomst elektronisch voorschrijven ook voor verloskundigen verplicht 

wordt. Daarom volgt hieronder een korte uitleg wat elektronisch voorschrijven inhoudt. 

 

Volgens de KNMG richtlijn ‘Elektronisch voorschrijven’ wordt onder elektronisch voorschrijven het 

volgende verstaan
7
: ‘Een elektronisch voorschrijfsysteem is een geautomatiseerd systeem waarmee langs 

elektronische weg recepten kunnen worden uitgeschrevenen waarmee tegelijkertijd onveilige situaties 

kunnen worden gesignaleerd tijdens het voorschrijven van geneesmiddelen. Door een elektronisch 

voorschrijfsysteem te gebruiken kunnen fouten worden voorkomen bij het lezen van recepten en kunnen 

onveilige situaties worden voorkomen, zoals dubbelmedicaties, contra-indicaties, interacties met andere 

geneesmiddelen en overgevoeligheidsreacties’. 

 

 

3.1 Wat is een elektronisch voorschrijfsysteem? 
 

In een elektronisch voorschrijfsysteem zitten de volgende elementen: 

 Het digitaal voorschrijven en vastleggen van de medicatie door de behandelaar en het zo nodig printen 

van het recept. Dit wordt ondersteund door een Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) waarin minimaal 

de volgende functionaliteiten zitten: 

 Bewaken op interacties met andere geneesmiddelen die de patiënt gebruikt; 

 Bewaken op individuele gevoeligheden, ongevoeligheden of overgevoeligheden van de patiënt 

voor het desbetreffende geneesmiddel; 

 Bewaken op onjuiste dosering; 

 Bewaken op (pseudo) dubbelmedicatie; 

 Bewaken op contra-indicaties en andere patiëntkenmerken. 

 Het digitaal verwerken van het recept en het leveren van de medicatie door de apotheek. Dit wordt 

ondersteund door een Apotheek Informatie Systeem (AIS). De meeste apotheken hebben dit systeem. 

 Het digitaal registreren van het toedienen van de medicatie wordt ondersteund door een Toedien 

Registratie Systeem (TRS). Dit systeem is niet relevant voor verloskundigen, maar heeft betrekking op 

zorginstellingen zoals verpleeghuizen of ziekenhuizen. 

 

In de verloskundige praktijk is vooral het Elektronisch Voorschrijf Systeem van belang. Om een EVS te 

kunnen gaan gebruiken, moeten eerst de elektronische patiëntendossier (Vrunum, Orfeus en Onatal) 

geschikt gemaakt zijn om te koppelen aan de zogenaamde G-standaard.  

 

Om een goed werkend EVS te hebben moet u tenminste de volgende ‘kenmerken’ van uw cliënte 

bijhouden in het elektronisch patiëntendossier: lengte, gewicht, andere (chronische) ziekten, welke 

andere medicijnen uw cliënte slikt, wat haar overgevoeligheden zijn en wat het nieuwe 

medicatievoorschrift is. Dit zijn vrijwel dezelfde aspecten die worden beschreven in de prospectieve 

risicoanalyse. De gegevens van uw cliënte worden gekoppeld aan de G-standaard. Er komt dan 

automatisch naar voren of het voorgeschreven geneesmiddel geschikt is voor uw cliënte. De G-standaard 

is een overzicht van eigenschappen van alle geneesmiddelen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om 

de G-standaard te koppelen aan uw elektronisch patiëntendossier. Bovendien kunnen nog niet alle 

benodigde cliëntengegevens worden opgenomen in het dossier. Mocht u dit willen dan moet u dit 

aankaarten bij uw softwareleverancier. Er worden voor het gebruik van de G-standaard jaarlijks kosten in 

rekening gebracht. Hoeveel dit is verschilt per afgenomen pakket. 

                                                                 
7
 KNMG-richtlijn elektronisch voorschrijven (2013), Utrecht. 


