
 

 

Overleg : Klankbordgroep Medicatieoverdracht – workshop Werkpakketten en Validatieloket 

Datum : 1 juni 2021 

Organisatie : Bart Molenaar, Marcel van Ooijen en Helma van der Linden 

 
Dit is een verslag van de sessie Werkpakketten en Validatieloket. Dit verslag is een samenvoeging van de 
verslaglegging van de twee gegeven sessies. 
 

1 Presentatie 
Zie PowerPoint. 

 

2 Validatieloket  
Aanleiding voor het instellen van het Validatieloket voor Medicatieoverdracht is de ervaring dat het voor 
softwareleveranciers lastig is om bij twee aparte loketten te kwalificeren en accepteren en moeilijk is te 
achterhalen waar welke informatie voor kwalificatie en acceptatie te vinden is en wie vragen kan 
beantwoorden. Daarnaast willen we een kwaliteitsslag maken door bijvoorbeeld ook (keten)testen te 
integreren in het proces. 
 
Binnen het Validatieloket worden meerdere werkpakketten uitgewerkt. Dit zijn afgebakende hoeveelheden 
werk waarbij de documentatie is gegroepeerd op onderdelen om structuur te geven, bestemd voor 
softwareleveranciers. Er komt een efficiënte weergave van wijzigingen in documentatie. De documentatie 
wordt gebruikt voor de validatie. 
 
Op basis van een intakegesprek met de leverancier wordt bekeken welke vragen de leverancier heeft en wat al 
beschikbaar is bij de leveranciers. Aan de hand van dit gesprek wordt een maatwerk stappenplan gemaakt, 
toegesneden op de leverancier. Onderdelen van dit stappenplan kunnen zijn: 

• wat moet geregistreerd worden om zibs te kunnen ondersteunen; 

• hoe moet een medicatieoverzicht gemaakt worden; 

• rekening houden met co-existentie van oude en nieuwe manier van data-uitwisseling. 
 
De insteek is om de leverancier te helpen bij het ontwikkelen en het testen, om een en ander zo 
geoptimaliseerd mogelijk uit te voeren. 
 
De leverancier krijgt een casemanager toegewezen als contactpersoon en waar alle vragen aan gesteld kunnen 
worden. De casemanager houdt de vinger aan de pols bij de leverancier om vertragingen te voorkomen. 
 
Er zijn verschillende hoofdpakketten: 

• Validatieloket: uitleg hoe het Validatieloket werkt; 

• Zorgtoepassing: handvatten om applicatie te ontwerpen en bouwen, toegesneden op de toepassing 
binnen het systeem; 

• Werken met LSP: uitleg over hoe te communiceren met het LSP en alle aandachtspunten die hierbij 
horen (zoals UZI-materialen, autorisatie, mandateren etc.); 

• Documentatie: welke documentatie is waar te vinden en wanneer is wat nodig; 

• Toolkit: overzicht en uitleg van de testtools (onder andere Art-decor) en testomgevingen; 
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• Testen: uitgebreidere testen, waaronder ketentesten en aandacht voor de co-existentie van 
verschillende standaarden; 

• Migratie/co-existentie: afspraken, mogelijkheden en best practices voor implementatie van de 
informatiestandaard Medicatieproces 9 in infrastructureel landschap; 

• Implementatie: overzicht van implementatie ondersteuning voor gebruikers, bijvoorbeeld GBZ-beheer, 
ondersteuning bij het schrijven van implementatiedocumentatie; 

• Relatie met andere programma's: tips & tricks voor hergebruik van medicatie-bouwstenen in andere 
zorgtoepassingen; 

• Andere aandachtspunten: dit is geen onderdeel van het validatieproces, maar ter info voor een 
completer beeld. Te denken valt aan GDS, Prescriptor, extractie voor registers en onderzoeksinformatie. 

 
De validatie wordt als één test uitgevoerd, waar voorheen een aparte kwalificatie- en acceptatietest nodig was. 

 

3 Vraag/antwoord 
• Vraag: Wij zijn al begonnen, kunnen wij nog instappen in het Validatieloket? 

Antwoord: Ja, meld je aan via de website, dan kun je meedoen. 

• Vraag: Wat is het advies aan de leveranciers, wanneer beginnen? 
Antwoord: Intake mag altijd gebeuren, waar de leverancier ook in het proces zit. De leverancier is niet 
verplicht om meteen te starten na de intake. En het is goed om al samen met de leverancier te kijken 
welke informatie ze nodig hebben om een goede start te kunnen maken met de bouw. 

• Vraag: Zijn er kosten aan verbonden? 
Antwoord: Nee, de aangeboden documentatie en ondersteuning is gratis. NEN-certificering is niet gratis. 

• Vraag: Hoe sluit het schema aan op de kickstart? 
Antwoord: De documentatie is klaar voor de start van de kickstart.  
 

4 Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op samenvoormedicatieoverdracht.nl. Daar kun je je ook aanmelden voor het 
Validatieloket. Heb je nog vragen over validatie? Neem dan contact op via validatie@medicatieoverdracht.nl.  

https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/aanmelden-leverancier/

