
Ga alvast naar www.menti.com voor het 
beantwoorden van vragen tijdens de 
voorlichtingsbijeenkomst. Dank!

Welkom bij de 
voorlichtingsbijeenkomst 
over de voorgenomen 
Kickstart 
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Melissa Obermann-Gasseling
Pierre Looman
Jacco Aantjes
Anja Paap

Klaar voor de 
(Kick)start?!
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Agenda

• Doel van vandaag

• Wie zijn de presentatoren en de aanwezigen?

• Context en doel van de voorgenomen Kickstart

• Voorlichting Beleidskader in concept

• Voorbereiden en vooruitblik op de voorgenomen Kickstart

• Vragen?
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Doel van vandaag

a. Jullie informeren over en enthousiasmeren voor de voorgenomen Kickstart

b. De voorgenomen Kickstart heeft een subsidieregeling, wat houdt deze in? 
- uitgangspunten van het concept Beleidskader
- toelichting voorwaarden en verplichtingen

c. Hoe kan je meedoen met de voorgenomen Kickstart?
- waarom heb je een samenwerkingsverband nodig?
- wat kan je NU al doen?
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Presentatoren van vandaag

• Melissa Obermann-Gasseling 
projectleider, programma Medicatieoverdracht

• Pierre Looman
programmamanager Medicatieoverdracht, Ministerie van VWS

• Jacco Aantjes
inhoudelijk adviseur, programma Medicatieoverdracht

• Anja Paap
projectleider RSO NL, programma Medicatieoverdracht
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Even kennismaken met elkaar

Ga naar www.menti.com en gebruik de code 2297 5676
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http://www.menti.com/


Context en doel van de 
voorgenomen Kickstart
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Melissa Obermann-Gasseling 
projectleider, programma Medicatieoverdracht



Programma MO; MP9 - context Kickstart
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Voorgenomen Kickstart - doel

Informatiestandaard Medicatieproces 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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Kickstart - 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



Voorlichting Beleidskader
in concept
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Pierre Looman, 
programmamanager Medicatieoverdracht, VWS

Jacco Aantjes
inhoudelijk adviseur, programma Medicatieoverdracht



Toelichting Beleidskader in concept

• Uitgangspunten Beleidskader in concept

• Waaraan moet ik voldoen?

• Wanneer kan ik meedoen?

• Aanvraagproces subsidie
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Uitgangspunten Beleidskader in concept

• Medicatieoverdracht is een ketenproject: daarom gekozen voor 1 penvoerder die 
de aanvraag doet namens een samenwerkingsverband van zorgaanbieders.

• Nauwe samenwerking met sectoren en programmabureau noodzakelijk
• Voorkeur voor twee samenwerkingsverbanden: risico spreiden, bredere ervaring 

op te doen
• Staatssteun: subsidie mag niet tot bevoordeling leiden, anders risico voor VWS 

maar ook voor ontvangende partijen
• Objectieve criteria voor selectie noodzakelijk (“ranking”): 

Zie de wegingscriteria (par 3.2)
1. Aantallen  2. Bestaande kennis van zaken samenwerkingsverband  3. Techniek 
4. Bestaande kennis van zaken ICT-leverancier  5. De samenstelling van de combinatie 
van samenwerkingsverbanden.



Waaraan moet ik voldoen? (in het kort)

Belangrijkste verplichtingen bij deelnemen aan de Kickstart zijn:
• Het implementeren van MP9 in combinatie met de richtlijn, in de 

werkprocessen van de zorgaanbieders
• Het aanpassen van de zorginformatiesystemen, om medicatieoverdracht 

mogelijk te maken, conform de eisen en technische specificaties in MP9
• Het werven van voldoende patiënten voor uitwisselen van medicatiegegevens 

op basis van MedMij
• Het breed delen van de kennis en ervaringen met alle sectoren en leveranciers 

die bij de medicatieoverdracht zijn betrokken
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Wanneer kan ik meedoen? (in het kort)

Belangrijkste voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de voorgenomen Kickstart zijn:

• Een samenwerkingsverband waarin 5 sectoren zijn vertegenwoordigd:
- verplicht zijn de 4 sectoren: Huisartsenzorg, Medisch Specialistische Zorg, 

Openbare farmacie en de sector Patiënt en Cliënt
- aanvullend minimaal 1 van de sectoren: GGZ, Gehandicaptenzorg, Mondzorg, 

Publieke gezondheid, Trombosezorg, Wijkverpleging, verpleeghuiszorg (VVT)

• In ieder geval de volgende ICT-systemen gebruikt: 
- ZIS, HIS, AIS, EVS, DVZA & DVP (lees: MedMij PGO)
- per sector is ten minste één ICT-leverancier aanwezig die MP9 zal implementeren
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Kickstart - deelnemers
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Kickstart - deelnemers
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Kickstart - deelnemers
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Voorgenomen Kickstart - samenvatting
• Uitgangspunten bij deelname samenwerkingsverbanden:

- regio’s: 2 regio’s met per regio een penvoerder 
(regio-organisatie of zorgaanbieder)

- leveranciers: 1 XIS per sector (in principe zelfde XIS in alle regio’s), 2 AIS'en, 
2 PGO’s

- zorgaanbieders: 1 à 2 zorgaanbieder per XIS per regio
- patiënten: beperkt aantal patiënten per zorgaanbieder tbv PGO-uitwisseling
- verplicht: 5 sectoren, waaronder in ieder geval Huisartsenzorg, MSZ,

Openbare farmacie, Patiënt & cliënt
- infrastructuur: LSP
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Aanvraagproces subsidie 

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



Doorlooptijdenplanning

Voorlichting concept 
beleidskader en PvA

toekennen subsidieaanvragen
subsidie

Publicatie regeling Aanvraag ingediend Subsidie verleend

start Kickstart

3 maanden 13 + 6 weken 



Anja Paap
projectleider RSO NL, programma 
Medicatieoverdracht

Ben jij klaar voor de 
(Kick) start?
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Proces tot aan subsidieverlening 

Voorlichting concept 
beleidskader en PvA toekennen subsidieaanvragen

subsidie

Melden interesse Ondersteunen van het 
samenwerkingsverband tot aan 
het indienen van 
subsidieaanvraag door o.a.:
Informatiebijeenkomst
Intake gesprekken
Formats en checklists
Expert advies

Advies op basis van 
wegingscriteria

Publicatie regeling Aanvraag ingediend Subsidie verleend

start Kickstart

3 maanden 13 + 6 weken 



Wat kun je nu alvast doen? 

• Als zorgaanbieder

• Als samenwerkingsorganisatie in de regio

• Als leverancier

• Oproep t.b.v. melden om partijen te koppelen

24



Samenwerken…

Ga naar www.menti.com en gebruik de code 2297 5676
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http://www.menti.com/


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 subsidie aanvraag

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



Hoe ondersteunt het begeleidingsteam?

• Het begeleidingsteam bestaat uit programmaleden en een vertegenwoordiging 
vanuit de sectoren

• Ondersteuning van het samenwerkingsverband bij het indieningsproces:

- uitleg & advies, o.a. informatiebijeenkomst, intakegesprekken

- aanbieden van checklist en formats die nodig zijn voor de indiening van de 
subsidie

• Expert advies
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Vooruitblik

• Publicatie

• Informatiebijeenkomsten

• Intakegesprek penvoerder en begeleidingsteam
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Aanmelden: medicatieoverdracht@nictiz.nl
Vragen via het contactpunt: contact@medicatieoverdracht.nl

Vragen?
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