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1  Inleiding 

Je hebt als leverancier belangstelling getoond voor deelname aan de Kickstart Medicatieoverdracht. 

Het doel van de Kickstart staat in het gepubliceerde Beleidskader Kickstart waarin tevens de 

subsidievoorwaarden zijn opgenomen. Dit beleidskader beschrijft verder de kaders waarbinnen de 

Kickstart Medicatieoverdracht wordt uitgevoerd en geeft de regels voor leveranciers om tot de 

gewenste producten te komen. In het beleidskader wordt verwezen naar het plan van aanpak1 

waarin de aanpak en uitvoering van de Kickstart is vastgelegd. Wij nodigen je van harte uit om op 

basis van de bijgesloten informatie en verwijzingen naar relevante documenten een 

bouwkostenspecificatie uit te werken t.b.v. het samenwerkingsverband (naam) met als penvoerder 

(naam penvoerder) (bij meerdere samenwerkingsverbanden ook die namen opnemen). 

 
1 Zie het plan van aanpak https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/kickstart-medicatieoverdracht/ 

https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/kickstart-medicatieoverdracht/
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2 Bouwkostenspecificatie 

Je wordt verzocht een bouwkostenspecificatie uit te werken voor het ontwikkelen, testen en 

opleveren van Medicatieproces 9 (MP9) ten behoeve van de Kickstart conform de specificaties. Deze 

specificaties zijn te vinden op: 

 

Functioneel ontwerp: 

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/mp:V2.0.0_Ontwerp_medicatieproces_9 

 

Landingspagina Medicatieproces: 

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Landingspagina_Medicatieproces 

 

Je wordt gevraagd aan te geven met welk XIS je deel zal nemen. Zoals in het beleidskader staat 

benoemd, kan je als ICT-leverancier met ten minste één XIS-type meedoen om in aanmerking te 

komen voor een volledige vergoeding. Als een ICT-leverancier met meer dan één XIS-type wil 

deelnemen, is het aan de penvoerder - geadviseerd vanuit het programma - om vast te stellen dat 

alleen die componenten worden vergoed die daadwerkelijk worden ontwikkeld. Hergebruik van 

componenten is mogelijk, maar kunnen slechts eenmaal in rekening worden gebracht. Je komt in 

aanmerking voor een vergoeding voor de geleverde inzet wanneer je MP9 oplevert en na validatie in 

productie brengt bij (een deel van) je klanten binnen het samenwerkingsverband. (Reguliere) 

onderhoudskosten vallen niet onder de subsidieregeling. 
 
 

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/mp:V2.0.0_Ontwerp_medicatieproces_9
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Landingspagina_Medicatieproces
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3  Invullen bouwkostenspecificatie 

Je wordt gevraagd om drie onderdelen in te vullen. Allereerst vul je in met welk type XIS je meedoet 

aan de Kickstart. Vervolgens geef je aan welke processen worden ingebouwd. Het is vanzelfsprekend 

dat de algemene voorbereiding altijd van toepassing is evenals het koppelvlak met het PGO. 

Hieronder volgt een (niet uitputtende) opsomming van activiteiten die – indien van toepassing – 

kunnen vallen onder de algemene voorbereiding: 

• databasemodel aanpassen voor nieuwe entiteiten; 

• ondersteuning co-existentie: het naast elkaar blijven bestaan van het werken met de huidige 

gegevensuitwisseling en met de nieuwe, op MP9 gebaseerde uitwisseling; 

• migratie strategie voor de overgang van de huidige naar nieuwe concepten; 

• gebruik van de UZI-middelen, mandateren en vereenvoudigd gebruik UZI-pas;  

• signaalfunctie/abonnementen maken; 

• uitvoeren van kwalificaties, acceptaties en ketentesten. 

 

Tot slot geef je aan welke functionaliteiten in het XIS worden ingebouwd door het aantal uren voor 

de bouw voor de functionaliteit in te vullen. 

 

A. Geef aan welk type XIS van toepassing is: 

 Huisarts Informatie Systeem (HIS) 

 Apotheek Informatie Systeem (AIS) 

 Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) 

 Trombose Informatie Systeem (TRIS) 

 Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) 

 Elektronische toedienregistratie (eTDR) 

 

B. Geef aan welke processen worden ingebouwd: 

 Algemeen voorbereidend (verplicht) 

 Medicatieverificatie 

 Voorschrijven  

 Ter hand stellen 

 Toedienen 

 Gebruiken 

 Koppelvlak DVZA/XIS (verplicht) 

 (Op het moment dat een DVZA wordt gebruikt anders dan LSP+ moeten afspraken 

gemaakt worden door XIS-leverancier met het DVZA dat gegevensoverdracht 2.0 

beschikbaar gesteld kan worden aan PGO’s. Voor DVZA is geen vergoeding voorzien).  
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C. Geef aan welke functionaliteiten in het XIS worden ingebouwd door het aantal uren voor de 

bouw in te vullen.  

Het is een uren-inschatting voor het ontwikkelen, testen en opleveren van MP9 ten behoeve 

van de Kickstart conform de specificaties. 

 

 Aantal uren 

Algemene voorbereiding  

  

Medicatieafspraak/verstrekkingsverzoek maken/wijzigen  

Medicatieafspraak opvragen  

Medicatieafspraak beschikbaar stellen  

Medicatieafspraak (+ VV + nierfunctie, lengte en gewicht) versturen  

Medicatieafspraak (+ VV + nierfunctie, lengte en gewicht) ontvangen2  

  

Toedieningsafspraak/verstrekking maken/wijzigen  

Toedieningsafspraak/verstrekking opvragen  

Toedieningsafspraak/verstrekking beschikbaar stellen  

Toedieningsafspraak/verstrekking versturen  

Toedieningsafspraak/verstrekking ontvangen  

  

Medicatiegebruik maken/wijzigen  

Medicatiegebruik opvragen  

Medicatiegebruik beschikbaar stellen  

Medicatiegebruik versturen  

Medicatiegebruik ontvangen  

  

Toediening maken/wijzigen  

Toediening opvragen  

Toediening beschikbaar stellen  

Toediening versturen  

Toediening ontvangen  

 
2 Daar waar ontvangen wordt genoemd wordt ook verwerken bedoeld.  
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Samenstellen medicatieoverzicht  

Samenstellen toedienoverzicht  

  

Wisselend doseerschema maken/wijzigen  

Wisselend doseerschema opvragen  

Wisselend doseerschema beschikbaar stellen  

Wisselend doseerschema versturen  

Wisselend doseerschema ontvangen  

  

Voorstel medicatieafspraak aanmaken en versturen  

Voorstel medicatieafspraak ontvangen en verwerken  

Voorstel verstrekkingsverzoek (VVV) aanmaken en versturen; antwoord op 
VVV ontvangen en verwerken 

 

Voorstel verstrekkingsverzoek (VVV) ontvangen en verwerken; antwoord op 
VVV aanmaken en versturen 

 

  

Koppelvlak DVZA t.b.v. ontsluiten gegevens PGO  

Koppelvlak XIS voor alle bovengenoemde onderdelen  

  

Overige werkzaamheden (ondersteuning in begeleiding van de 
zorgaanbieders tijdens laboratoriumtesten, praktijktesten en de eerste 
begeleide uitrol) 

 

 

 

Ruimte voor eventuele toelichting: 
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4  Afspraken en voorwaarden 
bouwkostenspecificatie 

a. Aangezien de Kickstart in twee regio’s zal plaatsvinden met zoveel mogelijk dezelfde 

applicaties, zal een bouwkostenspecificatie mogelijk door meer dan één regio aan je worden 

gevraagd. Om dit proces te stroomlijnen is ervoor gekozen dat, onder verantwoordelijkheid 

van de penvoerder, de bouwkostenspecificatie door het begeleidingsteam van het programma 

Medicatieoverdracht aan je wordt toegezonden.  
b. In het beleidskader staat benoemd dat activiteiten maximaal een keer vergoed kunnen 

worden. Als in het kader van een andere regeling activiteiten al vergoed zijn, dan zullen ze in 

mindering worden gebracht op de maximale bedragen. Specifiek wordt hier genoemd dat 

bedragen die in het kader van de fase 1 van de VIPP Farmacie worden vergoed in mindering 

worden gebracht op bovenstaande maximale vergoeding voor een AIS. 
c. In de fase van contractering wordt met de leverancier die in twee regio’s zal optreden 

afgesproken dat de uiteindelijke kosten in twee gelijke delen worden opgenomen. 

d. Leverancier dient uiterlijk 14 maart 2022 een bouwkostenspecificatie in bij het 

begeleidingsteam van het programma Medicatieoverdracht. 

e. Leverancier gebruikt hiervoor de bovenstaande bouwkostenspecificatie en bepaalt, nadat het 

format is ingevuld, een inschrijfbedrag voor deelname aan de Kickstart (in te vullen bij 

hoofdstuk 5). 

f. De processen rondom MP9 moeten ingericht worden conform het proces zoals beschreven in 

het Functioneel Ontwerp (FO)3. Het FO zal in de loop van het project mogelijk wijzigen naar 

nieuwere versies (het betreft hier fixes en minor aanpassingen, geen nieuwe functionaliteit). In 

de uitwerking van de bouwkostenspecificatie dien je hiermee rekening te houden. 

g. Vanzelfsprekend kan je een ‘eigen’ uitgebreidere specificatie uitwerken, met duiding, 

inrichting van proces enz. 

h. Met het indienen van de bouwkostenspecificatie committeert de leverancier zich aan een 

maximale doorlooptijd van twee jaar vanaf start project zoals benoemd in het beleidskader en 

uitgewerkt in het plan van aanpak. 

i. In verband met de doorloop van de behandeling van het subsidietraject zal de 

bouwkostenspecificatie van de leverancier minimaal een half jaar geldig moeten zijn vanaf het 

moment van indienen. 

j. De bouwkostenspecificatie moet worden ondertekend door één of meerdere personen die 

tekenbevoegd zijn namens de leverancier. 

k. Nadat de bouwkostenspecificatie is ingediend, zal het begeleidingsteam van het programma 

Medicatieoverdracht in opdracht van de penvoerder de ingediende bouwkostenspecificatie 

voorzien van een memo met een toelichting van bevindingen. 

l. De toelichting van de bevindingen wordt doorgesproken met de penvoerder(s). Op verzoek 

van de penvoerder kan de leverancier betrokken worden bij deze bespreking. 

m. De penvoerder zal de bouwkostenspecificatie toevoegen aan de begroting die aan VWS wordt 

aangeboden. 

n. Nadat de penvoeder goedkeuring heeft ontvangen van VWS op de subsidieaanvraag zal het 

contract met de leveranciers worden uitgewerkt. 

 
3 Zie hoofdstuk 2 voor de links met de websites ten behoeve van de specificaties MP9 o.a. functioneel ontwerp. 
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o. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden opgeslagen op een 

afgesloten omgeving. 

p. Uitkomsten worden op een afgeschermde omgeving bewaard waarbij alleen de personen die 

de gegevens verwerken toegang hebben tot de gegevens. 
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5 Inschrijfbedrag 

Hier benoem je met welk inschrijfbedrag (excl. BTW) je meedoet aan de Kickstart.  

 

 

Inschrijfbedrag Project Kickstart €  

 


