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 Na de aanvraag legden de assistentes de herhalingsrecep-

ten aan de huisarts voor ter autorisatie. Meer dan de helft van 

die voorschriften voldeed echter niet aan de eisen die de eigen 

procedures daaraan stelden. Soms stond het aangevraagde re-

cept onder een andere naam in het bestand, soms stond het daar 

met een andere dosering. In veel gevallen losten de assistentes 

dat op met een boekje met merknamen en generieke namen of 

belden zij de patiënten voor opheldering. Vaak gebruikten zij 

een (gezamenlijk) aantekeningenboekje. Mogelijk over- en on-

dergebruik van een geneesmiddel (te vroeg of te laat herhalen) 

-

in een bestand stonden) toch als herhalingsrecept ter autorisatie 

de huisarts of specialist voorgeschreven. Genoemde procedurele 

-

ren voor patiënten op basis van de bedoeling van de procedures. 

Overigens hadden ook huisartsen soms moeite met het volgen 

Conclusie Assistentes hebben een belangrijke invloed op herha-

lingsrecepten. Die invloed is niet vastgelegd. Het goed afhan-

delen van aanvragen van herhalingsrecepten is meer dan een 

technisch proces.

Interpretatie
Het onderzoek laat zien dat afspraken en protocollen geen ga-

rantie zijn voor goede en veilige afhandeling van herhalingsre-

cepten. De menselijke factor zorgt ervoor dat sommige patiënten 

buiten het protocol om de juiste medicatie krijgen en tegelijk 

is dat ook een risico voor verkeerde herhalingsrecepten. De be-

schreven situatie in het onderzoek verschilt niet van die in veel 

Nederlandse huisartsenpraktijken. Assistentes spelen bij herha-

lingsrecepten in veel praktijken een belangrijke rol. Ook al zijn er 

protocollen voor het afhandelen van herhalingsrecepten, in de 

-

tioneren. ▪
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Inleiding
-

telefonisch herhalingsrecepten op. De invloed van assistentes 

gedaan naar herhalingsreceptuur zonder direct arts-patiënt-

-

teit bevordert of belemmert.

Onderzoek
Design Vier stedelijke praktijken (6000 tot 12.000 patiënten) met 

een uiteenlopende praktijkorganisatie meldden zich voor dit 

-

-

sistentes, en bevroegen hen. Zij bekeken ook 28 documenten en 

andere hulpmiddelen die voor een goede afhandeling van de 

-

vatten 395 uur, 4 maanden per praktijk.

Analyse 

team van vier onderzoekers met verschillende achtergronden. 

Zij probeerden het proces van de herhalingsrecepten goed in 

kaart te brengen.

Resultaten De organisatie van de praktijken liep uiteen van tradi-

tioneel tot modern zakelijk. Alle hadden een receptie en een back-

(drukke) receptieruimte. Bij de vierde gebeurde dit in een rustiger 

administratieve ruimte. Alle praktijken hadden een elektronisch 

-

losgekoppeld. Wanneer een computer vastliep, registreerden de 

assistentes de herhalingsrecepten soms tijdelijk op papier.

 Alle gebruikte protocollen voor herhalingsrecepten (vooral 

-

-

tijken goed beschrijven hoe aanvragen voor herhalingsrecepten 

-

en veilig voorschrijven het uiteindelijk doel.

aangevraagd verschilde nogal. De ene praktijk had een uitge-

sproken voorkeur voor papieren aanvragen, de andere voor te-

lefonische en een derde voor aanvragen per e-mail. Maar alle 

praktijken accepteerden ook andere manieren van aanvragen.

Rol van de assistente bij herhalingsrecepten
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