
Introductie Medicatieoverdracht
CoLab Café, 11 november 2021

Medicatieoverdracht
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Medicatieveiligheid
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Aandacht voor medicatieveiligheid nodig
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Dagelijks veel fouten 
met medicatie 

Gemiddeld per dag 179 
geneesmiddel gerelateerde 

ziekenhuisopnames 

Waarvan 75 
vermijdbaar



Wat ontbreekt?
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Digitaal alleen verstrekkingen (apotheek) 
beschikbaar 
• geen stopinformatie en wijzigingen  
• fax nog onmisbaar

Artsen zijn niet op de hoogte van elkaars 
voorschriften

Informatie over medicatiegebruik en 
toedieningen ontbreekt



Wat levert betere medicatieoverdracht op?
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Overzicht = 
Startpunt

Dat overzicht is het 
startpunt voor de 

volgende zorgverlener 
of de patiënt

Medicatie-
verificatie

Het overzicht is de 
basis van de risico-

inschatting 
en de medicatie-

verificatie

Grotere 
medicatie-
veiligheid

Zorgbreed
toepasbaarActueel 

medicatie-
overzicht

Op basis van de 
informatie wordt een 

actueel medicatie-
overzicht gemaakt



Programma Medicatieoverdracht
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Medicatieproces 9
Lab tbv medicatie
CiO

Digitaal voorschrijven en ter hand stellen
Medicatieoverzicht
Toedienoverzicht

Missie
Verbeteren van de medicatieveiligheid door afspraken te maken over verantwoordelijkheden, werkprocessen 
en betere informatievoorziening die het startpunt zijn van voorschrijven, verstrekken en toedienen van 
medicatie.

Doel
Het implementeren van de herziene richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten en de 
bijbehorende set informatie-standaarden: Medicatieproces 9, Laboratoriumwaarden voor medicatie 
en Contra-indicaties & Overgevoeligheden.

Scope

Missie, doel en scope programma
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10 sectoren, 24 koepels
+ 16.000 zorgaanbieders
+ 75 leveranciers
+ 20M patiënten/cliënten

Zorginhoud

Digitale overdracht

Medicatieverificatie/risico-inschatting
Kwetsbare oudere/wettelijk vertegenwoordiger
Toediener/trombosezorg



Deelnemende sectoren
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Regie en samenwerking essentieel
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Zorgverleners Software-
leveranciers

Patiënt
en cliënt

Infrastructuur-
aanbieders

Standaardisatie-
organisaties

Regio-
organisaties

VWS Verzekeraars Zorginstituut
Nederland



10 stappenplan Medicatieoverdracht
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Governance
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Interoperabiliteit Medicatieoverdracht
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Afspraken Transitie Validatie

Kwaliteitsstandaard

Afsprakenset 
zorgverleners

Informatiestandaard

XIS-eisen

Infra-eisen

Commitment

Cultuurverandering

Scholing

Hybride situatie

Ketentesten

Meetinstrument

Accreditatie

Gebruikerstoets

Kwalificatie

Acceptatie
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Landelijk implementatieprogramma/beheer



Richtlijn overdracht van 
medicatiegegevens in de keten
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Richtlijn overdracht medicatiegegevens

Kwaliteitsregister Kwaliteitsstandaard
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Kwaliteitsstandaard

Patiënten-
versie richtlijn

Richtlijn

Implementatie-
plan



Basisset medicatiegegevens (BMG)
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1. Afspraken per geneesmiddel
• geneesmiddel, handelsproductnaam en 

generieke naam
• dosering (doseerfrequentie, dosis en 

doseervorm) en therapeutische gebruiksduur, 
inname tijdstippen, stop- en eventueel 
einddatum (zodat chronisch gebruik 
herkenbaar is)

• toedieningsweg
• sterkte per toedieningseenheid

2. Gestopte of gewijzigde medicatie in de laatste 
twee maanden

3. Patiëntgegevens
• BSN
• NAW
• geboortedatum en geslacht

4. Afwijkende nierfunctiewaarden plus datum van 
bepaling

5. Geneesmiddelovergevoeligheden
• intoleranties
• allergieën
• (ernstige) bijwerkingen
• voor de patiënt relevante contra-indicaties

6. Reden(en) van voorschrijven
minimaal voor de 23 wettelijk verplichte 
geneesmiddelen

7. Reden van stoppen en wijzigen geneesmiddelen 
(voor zover relevant)

8. Datum wanneer wijzigingen in medicatie zijn 
doorgevoerd

* Deze BMG is uitgewerkt in de bij de kwaliteitsstandaard behorende set informatiestandaarden.



Aanvullende set
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1. Meest recente laboratoriumuitslagen, minimaal:
• elektrolyten
• INR
• geneesmiddelconcentraties met datum 

afname laboratorium

2. Relevante (beperkte) gezondheidsvaardigheden 
die impact kunnen hebben op 
medicatiegebruik/behandeling:
• geletterdheid
• reken- en digitale vaardigheden
• taal/beheersing Nederlands
• eigen vermogen om te informeren en alle 

zorgverleners adequaat op de hoogte stellen 
van relevante informatie

3. Persoonskenmerken
• Gewicht
• Alcohol
• Drugs
• Zelfzorgmiddelen
• Additionele voedingssupplementen



Informatiestandaard Medicatieproces 9
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Bouwstenen Medicatieproces 9
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Medicatieafspraak
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2 oktober 2021
• Nitrofurantoïne capsule 100 mg
• 2 maal daags 1 capsule
• van 2 tot en met 6 oktober



Verstrekkingsverzoek
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2 oktober 2021
• 10 stuks nitrofurantoïne capsule 100 mg



Informatie uitwisselen
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NB Als relevant wordt ook nierfunctiewaarde meegestuurd met de 
Medicatieafspraak en het Verstrekkingsverzoek



Toedieningsafspraak
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3 oktober 2021
• Nitrofurantoïne MC Mylan capsule 50 mg
• 4 maal daags 1 capsule
• van 3 tot en met 7 oktober



Medicatieverstrekking
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3 oktober 2021
• 20 stuks Nitrofurantoïne MC Mylan capsule 50 mg



Informatie uitwisselen
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Toedienen
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3 oktober 2021
• 1 capsule 50 mg 12:00 uur
• 1 capsule 50 mg 16:15 uur
• 1 capsule 50 mg 20:30 uur 
4 oktober 2021
• 1 capsule 50 mg 08:05 uur
• 1 capsule 50 mg 12:00 uur
• 1 capsule 50 mg 16:15 uur
• 1 capsule 50 mg 20:30 uur



Gebruiken
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Medicatiegebruik
dagelijks 4 x 1 capsule 50 mg

Medicatieverbruik



Verificatie met medicatiegebruik
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Medicatieafspraak (MA): 2 oktober 2021
• nitrofurantoïne capsule 100 mg 
• 2 maal daags 1 capsule
• van 2 tot en met 6 oktober 2021

Medicatiegebruik: 6 oktober 2021
• 2 maal daags 1 capsule 50 mg òf
• volgens afspraak ten opzichte van de MA of TA
• vastlegging door patiënt of zorgverlener
• de informant is de patiënt

Toedieningsafspraak (TA): 3 oktober 2021
• nitrofurantoïne MC Mylan capsule 50 mg 
• 4 maal daags 1 capsule
• van 3 tot en met 7 oktober 2021



Patiëntparticipatie
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Registratie en delen met zorgverleners van
• Medicatiegebruik
• Medicatietoedieningen
• Zelfzorgmiddelen

PGO is geen randvoorwaarde voor Medicatieoverdracht. 
Het gebruik van een PGO is aanvullend op de uitwisseling tussen 
zorgverleners. Alles wat de patiënt kan registreren in het PGO, kan 
ook geregistreerd worden in het eigen systeem van de zorgverlener 
(op eigen titel of namens de patiënt). 

Inzage in eigen medicatiegegevens

Herhaalrecept aanvragen

Voorstel (aanpassing) medicatieafspraak

PGO is van meerwaarde
• Voor de patiënt: actuele inzage in eigen medicatiegegevens 

en de mogelijkheid om zelf gegevens te registreren of 
suggesties te doen aan een voorschrijver

• Voor de zorgverlener: medicatieverificatie en inzicht in 
werkelijk gebruik in relatie tot de gemaakte afspraken 
worden efficiënter



Bouwstenen voor nieuwe medicatieoverzicht
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Samenhang tussen bouwstenen

30



Het nieuwe medicatieoverzicht
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Doel Revisie NEN 7503
• Wet Elektronische Gegevensuitwisseling In de Zorg
• Algemene Maatregel van Bestuur

• NEN 7503:2021 Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het 
voorschrijven en ter hand stellen van medicatie

• Informatiestandaard Medicatieproces 9, onderdelen

• Informatiesysteem van zorgaanbieder

Proces normontwikkeling NEN 7503



Informatiestandaard Lab2zorg
Use case medicatie
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Laboratoriumwaarden voor medicatie

• De uitwisseling van 
laboratoriumwaarden voor 
medicatie naar en tussen 
zorgverleners

• NB Nierfunctiewaarde gaat 
ook mee met Medicatie-
afspraak en Verstrekkings-
verzoek van voorschrijver 
naar verstrekker

Scope
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Informatiestandaard 
Contra-indicaties en overgevoeligheden
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Contra-indicaties en Overgevoeligheden
Scope
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• Doorontwikkeling Informatiestandaard ICA naar 
Contra-indicaties en Overgevoeligheden (CiO)

• Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
proces Contra-indicaties en overgevoeligheid

Drie werkgroepen
• Contra-indicatie
• Overgevoeligheid
• Organisaties en proces



Kickstart
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Doel

Informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de 
richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten:

• toetsen in de praktijk
• aantonen van de meerwaarde voor de zorg
• voorbereiding beheerste brede implementatie
• voortgang behouden
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Scope
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Leren en ontwikkelen

Fundament Resultaat

Breed gedragen en afgestemde 
producten waaronder: 
• de richtlijn “Overdracht van 

medicatiegegevens in de keten”
• de informatiestandaard 

Medicatieproces 9
• de besluiten uit de kernteams 

Proces van leren, ontwikkelen, evalueren 
en eventueel bijsturen en bijstellen:
• kennisdeling
• (keten)testen
• valideren
• intensieve samenwerking
• bovensectorale

gebruikersvertegenwoordiging

Generieke en geteste producten 
zoals implementatie handboeken en 
werkpakketen

Uitvoering

ontwikkeling

praktijktest
eerste 

begeleide 
uitrol



Beoogde deelnemers
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Regio 1 Regio 2

Huisartsenzorg

Trombosezorg

MSZ

Openbare farmacie

Gehandicaptenzorg

VVT

GGZ

Mondzorg

Publieke zorg

ZA
ZA

ZA

ZA+ZA

ZAZA

ZA

ZA

ZA+ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Sector + XIS

Patiënt&cliënt

patiëntenpatiënten



Aanvraagproces subsidie
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Indien aanvragen budget overschrijden, weging met advies Programma en besluit VWS

Indien aanvragen binnen budget, besluit VWS

Aanvraag bij DUS-i/subsidieportaal VWS

Programma helpt bij de aanvraag en controleert of voldaan wordt aan de aanvraagvoorwaarden

Beoogd samenwerkingsverband meldt zich bij Programma

Voorlichting aan geïnteresseerden

Publicatie Staatscourant + website Programma



Planning

Voorlichting concept 
beleidskader en PvA

toekennen subsidieaanvragen
subsidie

Publicatie regeling Aanvraag ingediend Subsidie verleend

start Kickstart

3 maanden 13 + 6 weken 



Kennismaken met elkaar …

à Scan de QR of klik op de link in de chat.

Het wachtwoord is: SamenVoorMedicatieoverdracht

• Plaats je pin door de locatie toe te voegen:
Oranje voor leveranciers, groen voor zorgaanbieder, blauw 
voor samenwerkingsorganisaties

• Noteer in de kop: 
Naam organisatie, (lid van samenwerkingsverband), locatie

• Noteer in de kaart: 
Vraag / aanbod t.b.v. samenwerking Kickstart

• Contactgegevens

Sluitingsdatum: 6 weken voor deadline subsidieaanvraag

Vrijblijvend prikbord
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https://padlet.com/Medicatieoverdracht/voorbereiding_kickstart_samenwerkingsverband

https://padlet.com/Medicatieoverdracht/voorbereiding_kickstart_samenwerkingsverband


Meer informatie

• Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten
•
• Programma Medicatieoverdracht
•
• Informatie Kickstart
•
• Informatiestandaard Medicatieproces
•
• Landingspagina Informatiestandaard Medicatieproces Wiki (o.a. functioneel ontwerp, testscripts)
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https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/medicatieoverdracht
https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/
https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/nieuws/voorlichting-over-voorgenomen-kickstart-medicatieoverdracht/
https://www.nictiz.nl/programmas/medicatieproces/
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Landingspagina_Medicatieproces
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