
Informatiebijeenkomst
Penvoerder

Deze bijeenkomst wordt opgenomen en gedeeld op de internetsite 
van het programma. Alleen de sprekers en presentatie komen in 
de opname. Als je er zeker van wilt zijn dat je niet in beeld komt, 
zet dan jouw camera uit.
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Even voorstellen
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Ø Dirk de Jong
Jurist, programma Medicatieoverdracht

Ø Jule Mevis
Zorganalist, programma Medicatieoverdracht

Ø Maarten Fischer
Adviseur, programma Medicatieoverdracht



• Context en doel van de Kickstart
• Rol penvoerder
• Aanvraagproces subsidie Kickstart
• Juridisch kader; verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
• Ondersteuning
• Informatiebijeenkomsten en vragen
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Agenda



Programma MO - context Kickstart
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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 
werkpakketten

Uitvoering

Ontwikkeling

PraktijktestEerste begeleide 
uitrol
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Waar staan we nu?

voorbereiden en 
verkennen

toekennen subsidieaanvragen
subsidie

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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Vooraf

• Brij aan documenten
• Eerste kennismaking, maar 

begeleidingsteam staat klaar
• Schroom niet 

• Dit is geen klassiek project: 
dus nu echt starten!

• Afspraken vragen tijd bij alle 
deelnemers
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Rollen in het aanvraagproces
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Rol Taken 

Penvoerder Aanvrager subsidie
Eerste aanspreekpunt samenwerkingsverband

Zorgaanbieder Schrijft mee voor subsidieaanvraag en activiteitenplan, levert eigen 
begroting aan, creëert draagvlak (indien van toepassing) 

Leverancier Meldt aan bij begeleidingsteam, maakt de bouwkostenspecificatie

Begeleidingsteam Begeleidt penvoerders en leveranciers in de subsidieaanvraag, beantwoordt 
vragen

VWS Beoordeelt subsidieaanvraag 



Rol penvoerder

• Rol
- contactpersoon namens het samenwerkingsverband
- schakel tussen programma & samenwerkingsverband
- organisatie van het samenwerkingsverband
- kennisdeling
- contacten met ICT-leveranciers en zorgaanbieders
- subsidieaanvraag

• Tijdsbesteding subsidietraject
- 8  - 16 uur per week voor taken penvoerder
- ca. 4 uur per week voor overige deelnemers
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Basisdocumenten subsidieaanvraag

• Beleidskader
- subsidiabele activiteiten
- verplichtingen en voorwaarden
- beschikbare vergoedingen

• Plan van Aanpak Kickstart
- aanpak en fasering Kickstart

12



Beleidskader: 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!



Beleidskader: Voorwaarden

Belangrijkste voorwaarden voor deelname aan de voorgenomen Kickstart:

• Een samenwerkingsverband waarin 5 sectoren zijn vertegenwoordigd:
- verplicht: 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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Beleidskader: Beschikbare vergoedingen
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• Penvoerder
- activiteiten organisatie samenwerkingsverband (vanaf toekenning)
- kennisdeling

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

• ICT-leverancier
- bouwkosten
- implementatieondersteuning
- kennisdeling
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Plan van Aanpak Kickstart
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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 20242 jaar

Subsidietoekenning

Plan van Aanpak Kickstart



Aanvraagproces
subsidie Kickstart
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• Meld je aan
• Zorg snel voor de minimale samenstelling/werking
• Gebruik eventueel intentieverklaring
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Stappen



Eventueel extra informatie 
aanleverenDocumenten voor subsidieaanvraag in orde maken

Uiterlijk 14 maart 
Opleveren 

bouwkosten-
specificaties aan 

BT

Uiterlijk 28 maart 
Aanvraag ingediend 

bij BT

Uiterlijk 15 april
Indienen 

subsidieaanvraag bij 
DUS-I

Toekenning subsidieVoorbereiden & 
verkennen 

Uiterlijk 8 februari
Versturen van 
bouwkosten-

specificatie aan 
leveranciers door 

BT

24,25 en 27 
januari

Informatiesessies
leveranciers, 

zorgaanbieder en 
penvoerder

Publicatie Uiterlijk 21 maart 
BT stuurt 

bouwkosten-
specificaties en 

memo aan 
penvoerder

Publicatie 
in Staats-
courant

*BT = Begeleidingsteam Kickstart

Tijdsplanning subsidieaanvraag
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Handboek penvoerder
Toelichting op begeleidende en in te dienen documenten
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Achtergronddocumenten Documenten voor de subsidieaanvraag

Business Impact Analyse Beleidskader

Factsheets Bouwkostenspecificatie PGO-leverancier 
Kennismaking Kickstart: per zorgaanbieder Bouwkostenspecificatie XIS-leverancier 

Plan van Aanpak Kickstart Checklist indiening subsidieaanvraag

Richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ DAEB-overeenkomst

De-minimisverklaring
Format Aanvraagformulier subsidie bij DUS-I

Format Activiteitenplan

Format Begroting en voorbeeld Begroting

Formulier Uitvraag wegingsfactoren
Intentieverklaring

Samenwerkingsovereenkomst

Verklaring Programma Medicatieoverdracht inhoudelijke criteria



Wat moet je als penvoerder doen? (1/4)

Voorbereiden en verkennen

• Samenstellen van regio deelnemers
• Intakegesprek met begeleidingsteam Kickstart
• 2 februari: Inventariseren betrokken leveranciers en doorgeven aan BT
• 8 februari: versturen van bouwkostenspecificatie aan leveranciers door BT
• Maak een planning voor de komende 3 maanden
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Wat moet je als penvoerder doen? (2/4)

Documenten voor subsidieaanvraag in orde maken

• Activiteitenplan
• Begroting
• Samenwerkingsovereenkomst
• DAEB overeenkomst
• De-minimisverklaring
• Formulier wegingsfactoren
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Wat moet je als penvoerder doen? (3/4)

Documenten voor subsidieaanvraag in orde maken

• Via het BT kan de maximale vergoeding voor het deel ‘eerste begeleide uitrol’ 
per zorgaanbieder worden opgevraagd. 
- 9 februari: BT levert tabel met type medewerkers per zorgaanbieder op aan 

penvoerder
- opleveren van het aantal betrokken medewerkers per zorgaanbieder aan BT
- opleveren van het maximaal aan te vragen bedrag t.b.v. de eerste begeleide 

uitrol per zorgaanbieder door BT (binnen 5 werkdagen)
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Wat moet je als penvoerder doen? (4/4)

• 14 maart: opleveren van bouwkostenspecificaties door leveranciers aan BT
• 21 maart: BT stuurt bouwkostenspecificaties aan penvoerders
• 28 maart: subsidieaanvraag indienen bij begeleidingsteam Kickstart
• verklaring BT ontvangen
• deadline 15 april: Indienen subsidieaanvraag bij DUS-i door penvoerder
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Activiteitenplan
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Activiteitenplan
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Extra 
activiteit 

toevoegen + 
toelichting
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Iedere post 
onderbouwen 

met offerte 
en/of korte 

tekst

Maximale 
bedragen B1 

t/m B4 worden 
vanuit BT 

aangeleverd

Begroting



Begroting
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UZI-passen is 
reservering, 

aanschaf pas na 
overleg met BT



Begroting
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Na subsidie aanvraagproces

Denk na over …..

• Hoe snel op te starten?
• Hebben we de mensen?
• Hoe gaat de projectorganisatie eruit zien?

…….. aan het werk!

31



Juridisch kader;
verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid
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Dirk de Jong
Jurist, programma Medicatieoverdracht



Er zijn allerlei situaties waarbij het belangrijk is om de rechten en plichten te 
kennen als deelnemer aan de Kickstart Medicatieoverdracht

Bijvoorbeeld:
• Wat moet een penvoerder regelen binnen zijn samenwerkingsverband om zijn 

aansprakelijkheid juist te regelen?

• Een van de (andere) deelnemers wil tussentijds uit het samenwerkingsverband 
stappen. Kan dat?

• Wat gebeurt er als een partij fuseert met een nieuwe partij gedurende de 
Kickstart?
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Juridische vragen



• Als de deelnemende ICT-leverancier niet conform planning/contract levert, 
wat dan?

• Wie is verantwoordelijk als een of meer deelnemers buiten schuld niet aan de 
subsidievoorwaarden kunnen voldoen?

• Wat gebeurt er als de samenwerking gewoon niet goed loopt en er niet tijdig 
wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden, moeten we dan de subsidie 
terugbetalen?
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Juridische vragen



Juridische kader samenwerkingsverband

Het juridische kader bestaat uit de volgende documenten:

• De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

• Het Besluit van de Minister van VWS van 21 december: “Besluit vaststelling 
beleidsregel subsidiering Kickstart Medicatieoverdracht 2022”

• Het Beleidskader: de Bijlage bij het Besluit, conform artikel 1 van het Besluit

• De Samenwerkingsovereenkomst: dit is een voorgeschreven, vastgesteld model:
- er mag niet van worden afgeweken; “aanvullingen” zijn toegestaan, mits deze 

de context van de bepalingen in het model niet veranderen
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De Kaderregeling Subsidies OCW, SZW en VWS

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS bevat de “algemene” voorwaarden 
die voor alle subsidie ontvangers relevant (kunnen) zijn. 

Voor de volledige regeling zie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037603/2021-
10-01

Onder meer:
• Wijze van verantwoording van de activiteiten (1.5 sub d), de besteding (5.1), 

administratieplicht (5.2), meewerken aan onderzoek (5.4), tussentijdse 
rapportage (5.5), meldingsplicht (5.7: “onverwijld” !), publicaties en 
auteursrecht (5.8), overdracht intellectuele eigendom (5.9), inlichtingenplicht 
(5.11)
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De Kaderregeling Subsidies OCW, SZW en VWS

• Hoewel deze regels zijn uitgewerkt in de andere stukken (Beleidskader en 
Samenwerkingsovereenkomst) is het belangrijk om deze algemene 
verplichtingen door te nemen en te kennen: het zijn bindende regels waaraan 
je gehouden kunt worden door VWS
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Het Besluit vaststelling Beleidsregel 

Het Besluit van de Minister van VWS van 21 december draagt de naam “Besluit 
vaststelling beleidsregel subsidiering Kickstart Medicatieoverdracht 2022”

In het Besluit staan 3 belangrijke zaken:
• Inhoudelijke verwijzing naar Bijlage: de Beleidsregel (= het Beleidskader)
• €25.000.000,00 voor subsidiering van de Kickstart Medicatieoverdracht
• Verdeling subsidie: ‘na onderlinge weging van de aanvragen overeenkomstig 

de Beleidsregel’
• Besluit vervalt op 30-09-2024

à Materiele verplichtingen voor alle partijen die in aanmerking komen voor de 
subsidie (=penvoerders en overige deelnemers) zijn voornamelijk uitgewerkt in 
de Beleidsregel en de Samenwerkingsovereenkomst
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Het Beleidskader

Het Beleidskader benoemt onder meer:

• Doel van de subsidie en te behalen resultaten
• Voorwaarden die aan de subsidie worden gesteld
• Verplichting om de Samenwerkingsovereenkomst aan te gaan
• Verplichting om te conformeren aan het Plan van Aanpak

• Meldingsplicht in geval van zaken die impact (kunnen) hebben op de implementatie
- vloeit voort uit de Kaderregeling (artikel 5.7)
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De Samenwerkingsovereenkomst

De Samenwerkingsovereenkomst: dit is een voorgeschreven, vastgesteld model:

• Er mag niet van worden afgeweken; “aanvullingen” zijn toegestaan, mits deze 
de context van de bepalingen in het model niet veranderen.

• De verplichtingen die voor de deelnemers (zorgaanbieders en penvoerder) uit 
het Beleidskader voortvloeien, zijn hier in vastgelegd zodat partijen elkaar 
hierop kunnen aanspreken.
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De Samenwerkingsovereenkomst

41

Overeenkomst tussen de Penvoerder en Zorgaanbieders



De Samenwerkingsovereenkomst
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De Samenwerkingsovereenkomst
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De Samenwerkingsovereenkomst
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De Samenwerkingsovereenkomst
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Zie bijlage 5 van het Masterimplementatieplan behorend bij de 
richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’: 
Implementatieplan Kwaliteitsstandaard Overdracht van 
medicatiegegevens in de keten.pdf (zorginzicht.nl) d.d. 1 november 
2019 

https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/assets/zorginzic
ht/kwaliteitsinstrumenten/Implementatieplan+Kwaliteitsstan
daard+Overdracht+van+medicatiegegevens+in+de+keten.pdf

https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/assets/zorginzicht/kwaliteitsinstrumenten/Implementatieplan+Kwaliteitsstandaard+Overdracht+van+medicatiegegevens+in+de+keten.pdf


De Samenwerkingsovereenkomst
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Overige documenten juridisch kader 

Overige documenten die tot het juridisch kader behoren zijn (in ieder geval):

• Het Plan van Aanpak Kickstart dat is vastgesteld op 06.12-2021 versie 3.0
• Het Activiteitenplan (format)
• Formulier Uitvraag wegingsfactoren 
• Intentieverklaring
• Verklaring Programma Medicatieoverdracht inhoudelijke criteria
• De Begroting (format)
• DAEB overeenkomst 
• De-minimisverklaring
• Te vinden op https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/kennisbank/subsidie/

Voor de penvoerder: Zie de checklist
47
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Juridische vragen: antwoorden

Exacte algemene antwoorden zijn niet te geven, omdat het zal afhangen van de 
situatie
Maar globaal geldt het volgende:

• Wat moet een penvoerder regelen binnen zijn samenwerkingsverband om zijn 
aansprakelijkheid juist te regelen?

Ø De aansprakelijkheid tussen de partijen is geregeld in de samenwerkings-
overeenkomst. De aansprakelijkheid van andere deelnemende partijen zoals 
deelnemende ICT-Leverancier(s), moet door de penvoerder worden 
gecontracteerd. De aansprakelijkheid tegenover de subsidiegever VWS bestaat uit 
een mogelijke plicht tot terugbetaling van ontvangen subsidies, zoals o.a. is 
vastgelegd in de Kaderregeling en het Beleidskader.
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Juridische vragen: antwoorden

• Een van de (andere) deelnemers wil tussentijds uit het 
samenwerkingsverband stappen. Kan dat?

Ø Nee. Voor zowel de penvoerder als de deelnemende Zorgaanbieders geldt, 
dat zij door in te schrijven en de samenwerkingsovereenkomst tekenen,  
een contractuele verplichting aangaan die nagekomen moet worden. Als 
een partij toch niet nakomt kan die aansprakelijk worden voor (directe) 
schade van de andere partijen. Ook kan de subsidie teruggevorderd 
worden.
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Juridische vragen: antwoorden

• Wat gebeurt er als een partij fuseert met een nieuwe partij gedurende de 
Kickstart?

Ø Dit dient gemeld te worden aan de penvoerder en aan VWS. Echter, de 
(eventueel nieuwe) partij die na de fusie ontstaat, blijft gehouden om aan de 
overeenkomst te voldoen. 

• Als de deelnemende ICT-leverancier niet conform planning/contract levert, 
wat dan?

Ø De penvoerder moet een melding doen aan VWS. Tevens moet de penvoerder 
namens de samenwerkingspartijen de leverancier (eventueel juridisch) 
aanspreken op nakoming (en eventueel aansprakelijk stellen).
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Juridische vragen: antwoorden

• Wie is verantwoordelijk als een of meer deelnemers buiten schuld niet aan de 
subsidievoorwaarden kunnen voldoen?

Ø De penvoerder heeft de eindverantwoordelijkheid om te zorgen dat het 
projectresultaat wordt opgeleverd. Die zal dus ook de niet-presterende partij 
aanspreken, of de omstandigheden die eraan in de weg staan dat deelnemers 
mogelijk niet aan de subsidievoorwaarden kunnen voldoen, op moeten lossen. 
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Juridische vragen: antwoorden

• Wat gebeurt er als de samenwerking gewoon niet goed loopt en er niet tijdig 
wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden, moeten we dan de subsidie 
terugbetalen?

Ø In principe wel. De partijen hebben de verplichting om zich in te spannen om 
het projectresultaat te behalen. Vanzelfsprekend zijn de omstandigheden van 
het geval en de redenen doorslaggevend. Op deze vraag is dus geen zwart wit 
antwoord te geven.
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Meer juridische vragen … 

• Binnen het project is steeds juridische ondersteuning aanwezig

• Vragen zullen worden geïnventariseerd en in de FAQ pagina worden opgenomen
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Ondersteuning
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Begeleidingsteam Kickstart

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

• Eerste gesprek
• Versturen en beoordelen bouwkostenspecificaties 
• Opvraag maximale subsidiebedragen B1 t/m B4 per zorgaanbieder
• Vragen 
• Check subsidieaanvraag
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Nuttige links
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DUS-I Samen voor medicatieoverdracht Rijksoverheid

http://www.dus-i.nl/subsidies/kickstart-medicatieoverdracht
http://www.dus-i.nl/subsidies/kickstart-medicatieoverdracht
https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/kickstart-medicatieoverdracht/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/06/14/mkba-medicatieoverdracht


Informatiebijeenkomsten 
en vragen
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Informatiebijeenkomsten
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?

Mail naar:
• contact@medicatieoverdracht.nl

Alle FAQ:
• https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/

kennisbank/
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