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Agenda

• Aanleiding
• Context & doel van de Kickstart
• Toelichting beleidskader 
• Toelichting plan van aanpak Kickstart
• Aanvraagproces & ondersteuning
• Nadere informatie & vragen
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Aanleiding
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Concept verspreid ter 
voorlichting

September 2021

Amendement 
goedgekeurd voor 

vrijgave financiering

Beleidskader en 
plan van aanpak 

gepubliceerd

December 2021 Januari 2022



Programma MO: Richtlijn & MP9 - context kickstart
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Kickstart - doel

• Toetsen in de praktijk
• Aantonen van de meerwaarde voor de zorg
• Voorbereiding beheerste brede implementatie
• Voortgang behouden

Richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ in samenhang
met de Informatiestandaard Medicatieproces 9
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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 
werkpakketten

Uitvoering

Ontwikkeling

Praktijktest
Eerste 

begeleide 
uitrol
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Toelichting beleidskader
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Uitgangspunten beleidskader (1/2) 

Medicatieoverdracht is een ketenproject 
• Gekozen voor 1 penvoerder die aanvraag doet namens een 

samenwerkingsverband van zorgaanbieders
• Nauwe samenwerking met sectoren en programmabureau noodzakelijk

Voorkeur voor twee samenwerkingsverbanden 
• Bredere ervaring opdoen
• Verhogen van de generieke toepasbaarheid van de uitkomsten
• Risico spreiden

Subsidie mag niet tot bevoordeling leiden (voorkomen van Staatssteun) 
• Risico voor ontvangende partijen
• Risico voor VWS 
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Uitgangspunten beleidskader (2/2)

Objectieve criteria voor selectie noodzakelijk (“ranking”)
1. Aantallen zorgaanbieders & zorgverleners  
2. Bestaande kennis van zaken samenwerkingsverband  
3. Technische invulling
4. Bestaande kennis van zaken ICT-leverancier m.b.t. Medicatieoverdracht
5. De samenstelling van de combinatie van samenwerkingsverbanden

(Zie de wegingscriteria beleidskader paragraaf 3.2)

• Weging is alleen nodig als meer dan 2 samenwerkingsverbanden inschrijven
• Weging vindt plaats op grond van de individuele inschrijving, maar ook de 

combinatie van de verschillende samenwerkingsverbanden 
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Subsidiabele activiteiten
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Door samenwerkingsverbanden uit te voeren activiteiten
1. Het gezamenlijk met ICT-leveranciers aanpassen van de zorginformatiesystemen, 

om medicatieoverdracht mogelijk te maken, conform de eisen en technische 
specificaties in MP9

2. De implementatie van MP9 in combinatie met de richtlijn in de werkprocessen 
van de zorgaanbieders

3. Kennisdeling, ten behoeve van alle bij de medicatieoverdracht betrokken 
sectoren en leveranciers; en

4. Activiteiten rondom de organisatie van het samenwerkingsverband

Deze activiteiten dienen alle vier in de subsidieaanvraag naar voren te komen!



Beschikbare vergoedingen
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Vergoedingen zijn beschikbaar voor
• Penvoerder

- activiteiten organisatie samenwerkingsverband
- kennisdeling

• Zorgaanbieder
- deelactiviteiten voor de uitrol benoemd in de sectorale BIA
- aanvullende deelactiviteiten specifiek voor de Kickstart
- kennisdeling

• ICT-leverancier
- bouwkosten
- implementatieondersteuning
- kennisdeling



Uitgangspunten vergoedingen

• Geen ongeoorloofde staatssteun
• Genoemde bedragen zijn maximale bedragen
• Een redelijke vergoeding is binnen maximum, onderbouwd en voorzien van een 

goed advies door het Programma 
• Activiteiten kunnen maximaal één keer worden vergoed
• Vergoedingen kunnen niet worden uitgewisseld tussen partijen binnen een 

samenwerkingsverband
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Verplichtingen (1/2)

Algemeen
• Conformeren aan het plan van aanpak van de Kickstart
• Verantwoordingsplicht richting VWS
• Samenwerkingsverband wijzigt niet

Penvoerder
• Sluit een samenwerkingsovereenkomst met alle deelnemers
• Vraagt namens alle deelnemers de subsidie aan
• Sluit contracten met de betreffende ICT-leveranciers
• Contactpunt tussen programma & samenwerkingsverband
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Verplichtingen (2/2)

Zorgaanbieder
• Contractueel deelnemer samenwerkingsverband
• Aanpassen werkprocessen en toepassen aangepaste software
• Aansluiting op het LSP
• Participeren in kennisdeling
• Bijdrage aan generieke toepasbaarheid voor eigen sector
• Werven van patiënten voor deelname 

ICT-leverancier
• Contract met het samenwerkingsverband
• Conformeren aan de planning van de Kickstart
• Aanpassen van de ICT-systemen ten behoeve van MP9 en de MedMij gegevensdienst
• De door de zorgaanbieder gebruikte ICT-systemen aansluiten op het LSP
• Participeren in kennisdeling
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Voorwaarden

Belangrijkste voorwaarden voor deelname aan de voorgenomen Kickstart:
• Een samenwerkingsverband waarin 5 sectoren zijn vertegenwoordigd:

- verplicht zijn de 4 sectoren: Huisartsenzorg, Medisch specialistische zorg, 
Openbare farmacie en de sector Patiënt & cliënt

- aanvullend minimaal 1 van de sectoren: GGZ, Gehandicaptenzorg, 
Trombosezorg, Wijkverpleging en verpleeghuiszorg (VVT) (Mondzorg, 
Publieke gezondheid)

• In ieder geval de volgende ICT-systemen gebruikt: 
- ZIS, HIS, AIS, EVS, DVZA, DVP en bij voorkeur een eTDR en een TRIS
- per sector is ten minste één ICT-leverancier aanwezig die MP9 zal 

implementeren
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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: maximaal 2 zorgaanbieders in de sectoren Openbare farmacie 

en Huisartsenzorg, maximaal 1 zorgaanbieder in de overige 
sectoren

• 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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Toelichting plan van aanpak
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Plan van aanpak Kickstart 

1. Inleiding
2. Omschrijving van de Kickstart
3. Risico’s en succesfactoren
4. Aanpak
5. Betrokken partijen en besluitvorming
6. Tooling
7. Communicatie
8. Monitoring
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Kickstart in context
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Aanpak en fasering
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Planning Kickstart
Uitgaande van een startmoment zo snel mogelijk na subsidieverlening
geldt de volgende doorlooptijdenplanning:

• De definitieve planning van de Kickstart is gekoppeld aan de publicatie en 
toekenning van de subsidies

• Wanneer de definitieve samenstelling van de samenwerkingsverbanden bekend is, 
zal in afstemming met de betrokkenen de definitieve planning vastgesteld worden
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6 Toedienen doorontwikkel ing voorbereiding ontwikkel ing prakti jktest1e ui trol ui trol

5 Verstrekken voorbereiding ontwikkel ing prakti jktest1e ui trol ui trol

4 Verificatie en gebruiken voorbereiding ontwikkel ing prakti jktest1e ui trol ui trol

3 Voorschrijven voorbereiding ontwikkel ing prakti jktest1e ui trol ui trol

0 Voorbereiding aanpassen systemen

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2021 2022 2023 2024



Aanvraagproces en 
ondersteuning
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Proces tot aan subsidieverlening 

voorbereiden en 
verkennen toekennen subsidieaanvragen

subsidie

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

Toekennen
Advies op basis van 
wegingscriteria

Publicatie regeling
januari 2022

Aanvraag ingediend
april 2022

Subsidie verleend
z.s.m. na sluitingsdatum

start Kickstart

3 maanden < 13 weken
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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
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Samenwerkingsverband samenstellen
• bepalen van de penvoerder
• formaliseren van de samenwerking

Inventariseren ICT-leveranciers van zorgaanbieders
• deelname aan Kickstart bespreken

Subsidieaanvraag
• samenwerkingsovereenkomst tekenen
• activiteitenplan opstellen*
• begroting maken*
• bouwkostenspecificatie*
• bijkomende documenten indienen (conform DUS-I)

* Format beschikbaar
26

Waarmee ga je aan de slag?



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
• Inhoudelijk advies
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Documentatie

• Handboek penvoerder: toelichting op begeleidende en in te dienen documenten
• Bijvoorbeeld:

- format intentieverklaring (optioneel)
- format activiteitenplan en begroting
- de-minimisverklaring
- format aanvraagformulier subsidie bij DUS-I
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Nadere informatie 
& vragen
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Nadere informatie
Informatiebijeenkomst Kickstart voor zorgaanbieders
• Maandag 24 januari van 11.00 – 12.30 uur of
• Donderdag 27 januari van 16.00 – 17.30 uur

Informatiebijeenkomst Kickstart voor ICT-leveranciers
• Dinsdag 25 januari van 16.00 – 17.30 uur of
• Donderdag 27 januari van 11.00 – 12.30 uur

Informatiebijeenkomst Kickstart voor penvoerders
• Maandag 24 januari van 16.00 – 17.30 uur of
• Dinsdag 25 januari van 11.00 – 12.30 uur

Aanmelden kan via: https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/aanmeldformulier-
informatiebijeenkomsten-kickstart/
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Vragen?

Online vragenformulier
• https:www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/kickstart-medicatieoverdracht
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