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Update: 22-06-2018 

Tranche 1 Use case 1: Nieuwe 
medicatieafspraken met verstrekkingsverzoek 
 

Berichten procesflow (uitwisseling met CGM)  
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BSN per leverancier 
Te gebruiken BSN per leverancier voor berichtenverkeer naar CGM (Parasoft-tool als backup, deze 

heeft andere BSN) 

PROMEDICO 

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

CGM 999990111 J XXX-LEV-TEST-A 19500103 V Knolweg 1000, 9999XA 
Stitswerd 

Parasoft-tool 999990032 D XXX-CSC-Smoketest-B 19500402 V Knolweg 1002, 9999ZZ Stitswerd 

 

FARMEDVISIE 

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

CGM 999990159 N XXX-Incident-A 19500101 V Knolweg 1000, 9999XA 
Stitswerd 

Parasoft-tool 999990184 Q XXX-Incident-D 19500401 V Knolweg 1003, 9999ZA 
Stitswerd 

 

OMNIHIS 

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

CGM 999990135 L XXX-LEV-TEST-C 19500303 V Knolweg 1002, 9999ZZ Stitswerd 

Parasoft-tool 999990056 F XXX-GBZ-Smoketest-B 19500602 V Knolweg 1000, 9999XA 
Stitswerd 
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Scenario per leverancier 

Dit scenario wordt overgeslagen 
 

Scenario T1.1.1: kortdurende medicatie 
• Een patiënt met urineweginfectie in de voorgeschiedenis, brengt haar urine naar de assistente 

aan de balie en vertelt dezelfde klachten als de vorige keren te hebben. De assistente vraagt nog 
naar andere klachten zoals koorts en pijn in de flank en kijkt de urine na. Er zijn geen andere 
klachten en uit de urine blijkt een urineweginfectie. Zij vertelt de patiënt dat de huisarts een kuur 
zal voorschrijven en dat ze die later bij de apotheker op kan halen. De huisarts kijkt naar de 
vorige kuren en een eventuele kweek en legt een medicatieafspraak vast. De huisarts overlegt 
met de patiënt bij welke apotheker zij de medicatie wil afhalen. De huisarts kan deze apotheker 
vervolgens informeren over het verstrekkingsverzoek én de medicatieafspraak. 

• Vastgelegd wordt: 
o 1 nieuwe medicatieafspraak 
o 1 verstrekkingsverzoek voor de apotheker naar keuze 

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

 

Situatie T1.1.1 stappenplan 
1. Maak bij de patiënt een Medicatieafspraak en een Verstrekkingsverzoek aan zoals hieronder 

aangegeven. 
2. Stuur het bericht naar CGM 
3. Vraag een QURX op bij CGM (met de verstrekkingen) 

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 

Medicatieafspraak 

Geneesmiddel NITROFURANTOINE CAPSULE  100MG  
ZI  15651762 
HPK  2152711 
PRK  5479 
GPK  15709 

Dosering 2x daags 1 capsule 

Ingangsdatum T 

Duur 5 dagen 

Toedieningsweg oraal 

Verstrekkingsverzoek 

Te verstrekken 
hoeveelheid 

20 stuks 

Aantal herhalingen 0 
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PROMEDICO 

Scenario T1.1.2: Doorlopende medicatie 
• De huisarts spreekt met een patiënt met hypertensie af een diureticum doorlopend te gebruiken. 

• Vastgelegd wordt: 
o 1 nieuwe medicatieafspraak 
o 1 verstrekkingsverzoek voor de apotheker naar keuze 

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

 

Situatie T1.1.2 stappenplan 
1. Maak bij de patiënt een Medicatieafspraak en een Verstrekkingsverzoek aan zoals hieronder 

aangegeven. 
2. Stuur het bericht naar CGM 
3. Vraag een QURX op bij CGM (met de verstrekkingen) 

Indien tijdens de testdag (in overleg) afgeweken wordt van de onderstaande invoer data, maak dan 

een screenshot van de daadwerkelijk ingevoerde data. 

 

Patiënt 

999990111 J XXX-LEV-TEST-A 19500103 V Knolweg 1000, 9999XA Stitswerd 

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek (CGM) 

Medicatieafspraak 

Geneesmiddel HYDROCHLOORTHIAZIDE TABLET 12,5MG  
ZI  15569276 
HPK 2093324 
PRK  76333 
GPK  122602  

Dosering 1x daags 1 tablet 

Ingangsdatum 4 juli 2018 

Toedieningsweg oraal 

Verstrekkingsverzoek 

Te verstrekken 
hoeveelheid 

60 stuks 

Aantal herhalingen 3 
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FARMEDVISIE 

 

Scenario T1.1.3: Zonodig medicatie 
• Een patiënt heeft in een jaar een paar keer hoofdpijnaanvallen gehad, waarbij nu de diagnose 

migraine wordt gesteld. De huisarts schrijft medicatie voor:  

• Vastgelegd wordt: 
o 1 nieuwe medicatieafspraak 
o 1 verstrekkingsverzoek voor de apotheker naar keuze 

 

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

 

Situatie T1.1.3 stappenplan 
1. Maak bij de patiënt een Medicatieafspraak en een Verstrekkingsverzoek aan zoals hieronder 

aangegeven. 
2. Stuur het bericht naar CGM 
3. Vraag een QURX op bij CGM (met de verstrekkingen) 

Indien tijdens de testdag (in overleg) afgeweken wordt van de onderstaande invoer data, maak dan 

een screenshot van de daadwerkelijk ingevoerde data. 

 

Patiënt 

999990159 N XXX-Incident-A 19500101 V Knolweg 1000, 9999XA Stitswerd 

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek (CGM) 

Medicatieafspraak 

Geneesmiddel RIZATRIPTAN SMELTTABLET 10MG 
ZI  15933520 
HPK 2357550  
PRK  50520  
GPK  104426  

Dosering 1x daags 1 tablet 

Toedieningsweg oraal 

Zo nodig criterium bij een aanval 

Verstrekkingsverzoek 

Te verstrekken 
hoeveelheid 

6 stuks 
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OMNIHIS 
 

Scenario T1.1.4: Kuur zo nodig startend in toekomst 
• Een vierenvijftigjarige patiënt met een status na een trombosebeen heeft soms om het jaar, 

soms driemaal per jaar een erysipelas (ernstige infectie aan het been waarvoor als de medicatie 
niet snel begint opname nodig kan zijn). Op verzoek van de patiënt schrijft de huisarts een 
antibioticumkuur voor waar zij meteen mee kan beginnen bij een recidief erysipelas.  

• Vastgelegd wordt: 
o 1 nieuwe medicatieafspraak 
o 1 verstrekkingsverzoek voor de apotheker naar keuze 

 

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

 

Situatie T1.1.4 stappenplan 
1. Maak bij de patiënt een Medicatieafspraak en een Verstrekkingsverzoek aan zoals hieronder 

aangegeven. 
2. Stuur het bericht naar CGM 
3. Vraag een QURX op bij CGM (met de verstrekkingen) 

Indien tijdens de testdag (in overleg) afgeweken wordt van de onderstaande invoer data, maak dan 

een screenshot van de daadwerkelijk ingevoerde data. 

 

Patiënt 

999990135 L XXX-LEV-TEST-C 19500303 V Knolweg 1002, 9999ZZ Stitswerd 

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek (CGM) 

Medicatieafspraak 

Geneesmiddel FLUCLOXACILLINE CAPSULE 500MG 
ZI  15933601 
HPK  1169181 
PRK  5274 
GPK 15466 

Dosering 4x daags 1 capsule 

Duur 10 dagen 

Toedieningsweg oraal 

Zo nodig criterium zo nodig bij recidief 

Verstrekkingsverzoek 

Te verstrekken 
hoeveelheid 

40 stuks 
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Dit scenario wordt overgeslagen 

 

Scenario T1.1.5: Kuur startend in toekomst 
• Een patiënt gaat bij zijn huisarts langs omdat hij over 11 dagen voor twee weken op vakantie 

gaat naar een gebied waar veel malaria voorkomt. De huisarts schrijft het anti malaria middel 
Malarone voor welke de patiënt 1 dag voor zijn vakantie moet starten met innemen tot 7 dagen 
nadat hij weer uit het gebied vertrokken is. 

• Vastgelegd wordt: 
o 1 nieuwe medicatieafspraak 
o 1 verstrekkingsverzoek voor de apotheker naar keuze met 1 blisterpack van 30 stuks 

 

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

 

Situatie T1.1.5 stappenplan 
1. Maak bij de patiënt een Medicatieafspraak en een Verstrekkingsverzoek aan zoals hieronder 

aangegeven. 
2. Stuur het bericht naar CGM 
3. Vraag een QURX op bij CGM (met de verstrekkingen) 

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 (CGM) 

Medicatieafspraak 

Geneesmiddel ATOVAQUON/PROGUANIL TABLET FO 250/100MG 
ZI  15666190 
HPK  1192612 
PRK  54771 
GPK 111562 

Dosering 1x daags 1 tablet 

Startdatum 14 juli 2018 

Duur 22 dagen 

Toedieningsweg oraal 

Verstrekkingsverzoek 

Te verstrekken 
hoeveelheid 

30 stuks 
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Gewenste uitkomst 
• De link tussen MA en VV is zichtbaar. 

• Zichtbaar dat de MA met bijhorende VV onder dezelfde MBH hangen. 

• De medicatie code (G-standaard) komt kloppend door. 

• Voor Scenario T1.1.1 is zichtbaar dat medicatie voor 5 dagen is. 

• Voor Scenario T1.1.2 is zichtbaar dat het doorlopende medicatie is. 

• Voor Scenario T1.1.3 is zichtbaar dat het zo nodig medicatie betreft en de criteria voor zo 
nodig. 

• Voor Scenario T1.1.4 is zichtbaar dat duur 10 dagen is en zo nodig inclusief zo nodig criteria. 

• Voor Scenario T1.1.5 is zichtbaar dat duur 22 dagen is en startdatum in de toekomst. De 
hoeveelheid van het VV is 30 stuks. 
 
Hoeveelheden en doseringen kloppen. [Dit is geen primair doel van deze use case.] 
 
 
 

Berichten procesflow (uitwisseling met Parasoft tool als AIS simulator) 
Backup situatie 


