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Recentelijk is de onderhoudsprogrammatuur van de interacties in de G-Standaard aangepast. WINAp heeft 

bij de inhoudelijke herziening van de interacties deze uitgebreid met zgn. statusrapporten. Deze 

statusrapporten dienen als naslagwerk voor gebruikers van het interactiebestand. Momenteel worden de 

statusrapporten alleen via de KOMBI/rom beschikbaar gesteld. Het is echter de bedoeling om de 

statusrapporten via, en gekoppeld aan, de G-Standaard te distribueren naar alle softwarehuizen. Hierna 

kunnen ze in de desbetreffende voorschrijf- en apotheeksystemen worden geïmplementeerd. De 

statusrapporten zijn altijd als onderdeel van het project interacties beschouwd, en als zodanig ook 

gecommuniceerd met de KNMP-leden. 

Doel statusrapporten 

De statusrapporten hebben tot doel de transparantie van het interactiebestand te vergroten. Ze zijn niet 

bedoeld om iedere keer dat een interactie gesignaleerd wordt, bekeken te worden. Artsen of apothekers 

gebruiken ze als extra informatie gewenst is over de achtergrond van de beoordeling. Ze kunnen hier 

literatuurreferenties en overwegingen gebruikt bij de beoordeling terugvinden. 

Een mogelijkheid voor integratie in een softwaresysteem zou bijvoorbeeld zijn om, als een interactie wordt 

gesignaleerd of anderszins door de gebruiker wordt bekeken, een mogelijkheid te hebben door te klikken 

naar een statusrapport. 

Inhoud statusrapporten 

De statusrapporten zijn de werkdocumenten die door de Werkgroep Farmacotherapie en 

Geneesmiddelinformatie (WFG) en WINAp zijn gebruikt bij de beoordeling van de interacties. Hier staat de 

(oorspronkelijke) literatuur in opgenomen, die gebruikt is bij de beoordeling, een korte samenvatting van 

wat in deze literatuur gemeld staat, een score per literatuurreferentie, argumenten gebruikt bij eventuele 

discussies die gevoerd zijn tijdens de vergaderingen en een alfanumerieke code per stof. 

Een voorbeeld van een statusrapport vindt u in de bijlage. 

Uitlevering en naamgeving 

De statusrapporten worden in de download van de G-Standaard in een aparte map aangeboden in pdf-

formaat. De pdf-bestanden voor de interacties worden in de naam voorafgegaan met een de letter I; voor 

de bewakingen op indicatieaarden gaat de letter B voorop in de naamgeving. 

Daarna volgt een nummer die overeenkomt met een bestaande interactie code (IAKODE uit bestand 

BST626T) of een bewakingscode (CICODE uit bestand BST655T). De extentie is in beide gevallen PDF.  
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01 januari 2010 aangepast voor de download functionaliteit. 
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