
Update: 22-06-2018 

Tranche 1 Use case 2: Medicatieafspraak zonder 
verstrekkingsverzoek 
 

Berichten procesflow, Parasoft tool als AIS simulator  

BSN per leverancier 
Te gebruiken BSN per leverancier voor berichtenverkeer naar Parasoft-tool  

PROMEDICO 

BERICHT NAAR BSN Naam Achternaam Geb.datum M/V Adres 

Parasoft-tool 999912100 A van de XXX_Boschman 19640801 M Knolweg 1000, 9999XA 
Stitswerd 

 

FARMEDVISIE 

BERICHT NAAR BSN Naam Achternaam Geb.datu
m 

M/V Adres 

Parasoft-tool 999990020 C XXX-CSC-Smoketest-A 19500302 M Knolweg 1001, 9999XX Stitswerd 
 

OMNIHIS 

BERICHT NAAR BSN Naam Achternaam Geb.datum M/V Adres 

Parasoft-tool 999990081 H XXX-GBZ-Smoketest-D 19500802 V Knolweg 1002, 9999ZZ Stitswerd 
 

NEXUS 

BERICHT NAAR BSN Naam Achternaam Geb.datum M/V Adres 

Parasoft-tool 999990068 G XXX-GBZ-Smoketest-C 19500702 M Knolweg 1001, 9999XX Stitswerd 



Scenario per leverancier 

Dit scenario wordt door alle leveranciers uitgevoerd 
 

Scenario T1.2.1: Nieuwe medicatieafspraak, geen verstrekkingsverzoek 
Een patiënt komt bij de huisarts met terugkerende rugklachten. Voor dezelfde klachten heeft hij 
3 weken geleden diclofenac voorgeschreven gekregen voor een maand aangezien paracetamol 
niet voldoende hielp. De klachten gingen toen na twee weken al weg, waarna de patiënt is 
gestopt met de medicatie.  
Aangezien de klachten dit maal minder ernstig zijn en de patiënt aangeeft dat de pijn bij 2x 
daags 1 tablet ook wegging, spreekt de huisarts met de patiënt af diclofenac in een lagere 
dosering te gebruiken. 
Op 13 juni 2018 is afgesproken:  
Diclofenac tablet 50 mg, 3 maal daags 1 tablet, vanaf heden gedurende 4 weken.  
Op 4 juli 2018 is afgesproken: 
Diclofenac tablet 50 mg, 2 maal daags 1 tablet, vanaf heden gedurende 3 weken.  
Hij legt deze medicatieafspraak vast in zijn systeem. De patiënt geeft aan nog voldoende 
voorraad thuis te hebben.  
Er is dus geen verstrekkingsverzoek nodig en de apotheker stelt dus ook geen medicatie ter 
hand.  
De huisarts stuurt de nieuwe medicatieafspraak naar de apotheker van deze patiënt.  

• Vastgelegd wordt: 
o 1 staken medicatieafspraak 
o 1 nieuwe medicatieafspraak  

 

• Het systeem van de huisarts stuurt de informatie (medicatieafspraak) naar het apotheek 
systeem. 
 

 

Situatie T1.2.1 stappenplan  
1. Maak bij de patiënt een Medicatieafspraak en een Verstrekkingsverzoek aan zoals hieronder 

aangegeven bij situatie T1.2.1a. (NEXUS zonder Verstrekkingsverzoek). 
2. Stuur het bericht naar de Parasoft-tool 
3. Verander de medicatie van de patiënt zodat de oude Medicatieafspraak stopt en er een 

nieuwe Medicatieafspraak aangemaakt wordt zoals hieronder aangegeven bij situatie 
T1.2.1b. 

4. Stuur het bericht naar de Parasoft-tool 
Indien tijdens de testdag (in overleg) afgeweken wordt van de onderstaande invoer data, maak dan 

een screenshot van de daadwerkelijk ingevoerde data. 

 

Patiënt 

      

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek  



Situatie T1.2.1a 

Medicatieafspraak 

Geneesmiddel DICLOFENAC-NATRIUM TABLET MSR 50MG  
ZI  13866699 
HPK  630594 
PRK  8079 
GPK  22284 

Dosering 3x daags 1 tablet 

Ingangsdatum 13 juni 2018 

Gebruiksduur 4 weken 

Toedieningsweg oraal 

Verstrekkingsverzoek (niet voor NEXUS) 

Te verstrekken 
hoeveelheid 

84 stuks 

 

 

Situatie T1.2.1b 

Staken medicatieafspraak 

Geneesmiddel DICLOFENAC-NATRIUM TABLET MSR 50MG  

Dosering 3x daags 1 tablet 

Einddatum 4 juli 2018 

Toedieningsweg oraal 

 

Nieuwe medicatieafspraak 

Geneesmiddel DICLOFENAC-NATRIUM TABLET MSR 50MG  
ZI  13866699 
HPK  630594 
PRK  8079 
GPK  22284 

Dosering 2x daags 1 tablet 

Ingangsdatum 4 juli 2018 

Duur 3 weken 

Toedieningsweg oraal 

Reden van aanpassing Wens patiënt 

 

 

 

  



Dit scenario wordt door alle leveranciers uitgevoerd indien de tijd dit 

toestaat 
 

Scenario T1.2.2: Wijziging in dosering (voldoende voorraad) 
Patiënt komt  bij de huisarts voor controle van zijn astma. De huisarts heeft vastgesteld dat de 
astma onvoldoende gereguleerd is. 
De patiënt gebruikt op dit moment Beclometason volgens een eerder gemaakte en 
geregistreerde medicatieafspraak: op 10 juni 2016 is afgesproken  
Beclometason aerosol 100 microg/dosis inh; 2 maal daags 1 inhalatie; vanaf 10 juni 2016 voor 
onbepaalde duur.  
De huisarts spreekt met de patiënt een verhoging van de dosering af:  
Beclometason aerosol 100 microg/dosis inh; 2 maal daags 2 inhalaties; van heden tot voor 
onbepaalde duur; reden van aanpassing: onvoldoende werking. 
De voorgaande medicatieafspraak van 10 juni 2016 geldt niet meer: deze wordt beëindigd. De 
patiënt heeft voldoende voorraad, er is dus geen verstrekkingsverzoek nodig.  
De wijziging komt binnen bij de apotheker (medebehandelaar). De apotheker verwerkt de 
wijziging. De apotheker kan er ook voor kiezen om wijzigingen automatisch te accepteren. 

• Vastgelegd wordt: 
o 1 staken medicatieafspraak 
o 1 nieuwe medicatieafspraak  

 

• Het systeem van de huisarts stuurt de informatie (medicatieafspraak) naar het apotheek 
systeem. 

 

Patiënt 

   19500302   

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek 

Situatie T1.2.1 stappenplan  
1. Maak bij de patiënt een Medicatieafspraak en een Verstrekkingsverzoek aan zoals hieronder 

aangegeven bij situatie T1.2.2a. (NEXUS zonder Verstrekkingsverzoek). 
2. Stuur het bericht naar de Parasoft-tool 
3. Verander de medicatie van de patiënt zodat de oude Medicatieafspraak stopt en er een 

nieuwe Medicatieafspraak aangemaakt wordt zoals hieronder aangegeven bij situatie 
T1.2.2b. 

4. Stuur het bericht naar de Parasoft-tool 
Indien tijdens de testdag (in overleg) afgeweken wordt van de onderstaande invoer data, maak dan 

een screenshot van de daadwerkelijk ingevoerde data. 

 

Situatie T1.2.2a  

Medicatieafspraak 

Geneesmiddel BECLOMETASON AEROSOL 100UG/DO 
ZI 15213781 
HPK 1836706 
PRK 73407 
GPK  73393  

Dosering 2x daags 1 dosis 



Ingangsdatum 10 juni 2016 

Toedieningsweg inhalatie 

Verstrekkingsverzoek (niet voor NEXUS) 

Te verstrekken 
hoeveelheid 

120 dosis 

 

 

Situatie T1.2.2b 

Staken medicatieafspraak 

Geneesmiddel BECLOMETASON AEROSOL 100UG/DO 

Dosering 2x daags 1 dosis 

Einddatum 4 juli 2018 

Toedieningsweg inhalatie 

 

Medicatieafspraak 

Geneesmiddel BECLOMETASON AEROSOL 100UG/DO  
ZI 15213781 
HPK 1836706 
PRK 73407 
GPK  73393 

Dosering 2x daags 2 dosis 

Ingangsdatum 4 juli 2018  

Toedieningsweg inhalatie 

Reden van aanpassing geen of onvoldoende effect 

 

 

  



Gewenste uitkomst 
• Het MA kan zonder VV verstuurd worden 

• De link tussen MA situatie T1.2.1a en staken-MA situatie T1.2.1b is zichtbaar 

• De link tussen MA situatie T1.2.1a en MA situatie T1.2.1b is zichtbaar 

• Zichtbaar dat MA situatie T1.2.1a, staken-MA situatie T1.2.1b en MA situatie T1.2.1b 
allemaal onder dezelfde MBH hangen. 

• De link tussen MA situatie T1.2.2a en staken-MA situatie T1.2.2b is zichtbaar 

• De link tussen MA situatie T1.2.2a en MA situatie T1.2.2b is zichtbaar 

• Zichtbaar dat MA situatie T1.2.2a, staken-MA situatie T1.2.2b en MA situatie T1.2.2b 
allemaal onder dezelfde MBH hangen. 

• Reden van aanpassing is zichtbaar  

• Bij het staken is de einddatum correct gevuld 
 
Hoeveelheden en doseringen kloppen. [Dit is geen primair doel van deze use case.] 
 

 


