
Informatiebijeenkomst
Zorgaanbieders / zorgverleners

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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Claudia Pouwels
Jikke Lambeek

Maandag 24-01-2022 en donderdag 27-01-2022

Informatiebijeenkomst
Zorgaanbieders / zorgverleners
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Even voorstellen
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Ø Claudia Pouwels
Zorganalist en onderdeel begeleidingsteam,
programma Medicatieoverdracht

Ø Jikke Lambeek
Projectleider sector medisch specialistische zorg (MSZ) en onderdeel
begeleidingsteam, programma Medicatieoverdracht



Kennismaken

Scan de QR code of ga naar www.menti.com voor het beantwoorden van de vragen
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Code: 6823 5036



Agenda 

• Context & doel van de Kickstart
• Toelichting ‘De Kickstart is meer dan MP9’

- de veranderende werkzaamheden door deelname Kickstart
- activiteiten zorgaanbieder bij deelname Kickstart

• Toelichting subsidieaanvraag
• Beschikbare documenten en ondersteuning
• Samenvatting
• Nadere informatie & vragen

NB. We gaan dus niet in op taken van penvoerder of leverancier
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Programma MO: Richtlijn & MP9 - 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



Waar staan we nu?

Concept verspreid ter 
voorlichting

September 2021

Amendement 
goedgekeurd voor 

vrijgave financiering

Beleidskader en 
plan van aanpak 

gepubliceerd

December 2021 Januari 2022



Planning 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

start Kickstart



De verandering in 
de werkprocessen 
kort toegelicht
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Ø Jikke Lambeek
Projectleider sector medisch specialistische zorg (MSZ) en onderdeel
begeleidingsteam, programma Medicatieoverdracht



Fundament Kickstart
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Randvoorwaarden

Kwaliteits-
standaard

NEN-normen

Informatie-
standaarden

W
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Besluiten kernteams

Werkproces-eisen

Verdieping per
sector

XIS-eisen
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Afspraken over beleid, verantwoordelijkheden, 
zorgprocessen, transitieperiode, eenheid van taal in 

terminologie en codestelsels

Constructieve discussies en samenwerking staan centraal binnen deze sessies

Medicatie (o.a. stap 3 t/m 6)

Kernteams
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Afspraken over beleid, verantwoordelijkheden, 
zorgprocessen, transitieperiode, eenheid van taal in 

terminologie en codestelsels

Voorbereidingsgroep 
(selectie sectoren)

Kernteam 
(alle sectoren)

Constructieve discussies en samenwerking staan centraal binnen deze sessies

Medicatie (o.a. stap 3 t/m 6)

Kernteams



Werkzaamheden per stap toegelicht

• Algemeen

• Voorschrijver

• Apotheker

• Toediener

Verschillende rollen
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Bron: Factsheet – Wat kan ik verwachten van Medicatieoverdracht



Stap 0 - Voorbereiding

• Inzicht in de 
zorgprocesveranderingen t.o.v. de 
huidige werkwijze

• Inzicht in de risico’s rondom de 
zorgprocesveranderingen

Wat levert het op?
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ü Doet kennis op van de gemaakte 
landelijke afspraken 

ü Voert een impactanalyse uit van de 
zorgprocesveranderingen

ü Maakt een risico-inschatting

Zorgaanbieder



Stap 3 - Voorschrijven

• Inzicht in voorschriften 
(medicatieafspraken)

• Inzicht in gestopte en gewijzigde 
medicatieafspraken

• Mogelijkheid om medicatieafspraak 
van andere voorschrijver te stoppen 
of wijzigen

Wat levert het op in de keten
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ü Registreren van gestopte en 
gewijzigde medicatie 

ü Registreren van reden van stoppen 
en wijzigen medicatie

ü Uitwisselen van het voorschrift 
uiterlijk binnen 24 uur binnen de 
keten

Belangrijkste veranderingen



Stap 4 – Verificatie en gebruiken

• Medicatiegebruik is onderdeel van 
risico-inschatting voor de mate van 
verificatie

• Medicatieverificatie kan worden 
uitbesteed

• De mogelijkheid om geverifieerde 
(zelfzorg)medicatie vast te leggen

• Inzicht in welke medicatie door 
andere zorgverleners is geverifieerd 

Wat levert het op in de keten?
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ü Inzicht in medicatiegebruik
ü Afspraken tbv het uitbesteden van 

de stap verificatie 
ü Registreren van medicatiegebruik 

bij uitvoeren medicatieverificatie
ü Registreren van zelfzorgmedicatie 

en medicatie uit het buitenland als 
medicatiegebruik

Belangrijkste veranderingen



Stap 5 – Verstrekken 

• Inzicht in de toedieningsafspraken 
van andere apothekers, inclusief 
gestopte en gewijzigde 
toedieningsafspraken

• De toedieningsafspraak kan van 
andere apotheker gestopt of 
gewijzigd worden

• Inzicht in de daadwerkelijke 
medicatieverstrekkingen van andere 
apothekers

Wat levert het op in de keten?

20

ü Registreren van de 
toedieningsafspraak

ü Registreren van gestopte en 
gewijzigde medicatie 

ü Registreren van de reden van 
gestopte en gewijzigde 
medicatie 

ü Uitwisselen van de 
toedieningsafspraak voor 
zorgverleners 

ü Registreren van daadwerkelijke 
datum van de verstrekking

Belangrijkste veranderingen



Stap 6 – Toedienen

• Beschikken over een complete 
digitale toedienlijst

• Toedienlijst is vanaf nu opgebouwd 
uit de bouwstenen 
medicatieafspraak, wisselend 
doseerschema, toedieningsafspraak, 
medicatieverstrekking en 
medicatietoediening

• Kan medicatietoedieningen (of 
afwijkingen) registreren en 
uitwisselen in de medicatieketen

Wat levert het op in de keten?
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ü Opvragen van 
medicatiegegevens voor de 
toedienlijst 

ü Registreren van (afwijkende) 
medicatietoedieningen 

ü Vastleggen of de toediener of de 
patiënt/cliënt de medicatie 
toedient

ü Indien relevant: registreren van 
de prik- en plaklocatie

Belangrijkste veranderingen



Activiteiten zorgaanbieder tijdens Kickstart

Gedurende de Kickstart
• Uitvoeren voorbereidende fase: Impactanalyse
• Scholing en voorlichting verzorgen voor personeel 
• Ervaring opdoen met en monitoren van de werkafspraken
• Invullen van de zorgaanbiedersmonitor
• Uitvoeren gebruikersvalidatie
• Uitvoeren Praktijktest (incl. prepraktijktest)
• Realiseren van de eerste begeleide uitrol (per stap(pen)
• Evaluatie uitvoering Kickstart

Op basis van bovenstaande activiteiten is de subsidie gebaseerd.
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Toelichting
Subsidietraject
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Ø Claudia Pouwels
Zorganalist en onderdeel begeleidingsteam,
programma Medicatieoverdracht



Proces tot aan subsidieverlening 

voorbereiden en 
verkennen toekennen subsidieaanvragen

subsidie

Melden interesse • Mandaat / motivatie
• Samenwerkingsverband 

vormen
• Subsidie aanvraag beleggen 

binnen de organisatie
• Project beleggen binnen de 

organisatie
• Afstemmen met XIS-

leverancier(s)
• Toets randvoorwaarden 

beleidskader

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 



Rollen in het aanvraagproces subsidie kickstart
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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 het begeleidingsteam, maakt de bouwkostenspecificatie

Begeleidingsteam Begeleidt penvoerders en leveranciers in de subsidieaanvraag, beantwoordt 
vragen

VWS Beoordeelt subsidieaanvraag 



Wat ga je als zorgaanbieder doen?

• Kennis opdoen
• Mandaat / motivatie
• Aansluiten samenwerkingsverband / regiopartners
• Penvoerder benoemen
• Activiteiten inschatten en begroting maken
• Project beleggen binnen de organisatie (indien van toepassing)
• Commitment en afstemmen met XIS-leverancier(s)
• Toets randvoorwaarden beleidskader voor zorgaanbieder
• Verklaring DAEB de-minimissteun

Aanvragen subsidie (3 maanden)

26

aanvragen
subsidie



De presentatie 
samengevat
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De presentatie samengevat

Wat ga je na deze sessie doen?
• Kennis opdoen kickstart en proces
• Aansluiten samenwerkingsverband
• Activiteiten inschatten en begroting 

maken
• Randvoorwaarden beleidskader
• Verklaring DAEB de-minimissteun

Wat levert deelname op?
• Nu al ervaring opdoen met MP9
• Invloed 
• Inzicht in de bouwstenen van 

andere zorgverleners

Kickstart is:
• Ervaring opdoen met MP9 en de werkafspraken
• Evaluatie



Beschikbare documenten 
en ondersteuning
subsidietraject
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Ondersteuning subsidieaanvraag en Kickstart

Documenten
• Besluit vaststelling beleidsregel 

subsidiëring Kickstart 
Medicatieoverdracht 2022

• Plan van aanpak Kickstart 3.0 
• Handboek penvoerder 

(o.a. activiteitenplannen, begroting 
en formats)

• Factsheet zorgaanbieder: wat ik kan 
verwachten van MO

Subsidieaanvraag: (o.a.)

Documenten
• Checklists ter voorbereiding 
• Implementatiehandboek
• …

Kickstart: (o.a.)
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Vragen en /of contact?
Mail naar:
• contact@medicatieoverdracht.nl

Alle FAQ:
• Naar de FAQ’s van de Kickstart: 

https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/
kennisbank/faqs_kickstart/

• Naar FAQ’s algemeen: 
https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/
kennisbank/?kennisbank-category=faq
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mailto:contact@medicatieoverdracht.nl
https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/kennisbank/faqs_kickstart/
https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/kennisbank/?kennisbank-category=faq


Nadere informatie
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Nadere informatie

• Factsheet zorgaanbieder: wat ik kan verwachten van MO
- met o.a. Factsheet Voorschrijven, factsheet Verificatie en gebruiken en 

factsheet Verstrekken (factsheet toedienen is in ontwikkeling) 
• LUISTERSESSIE | (Voorgenomen) besluiten kernteam Medicatie
• Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten
• Functioneel Ontwerp Medicatieproces 9 versie 2.0.0 bèta
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https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/app/uploads/2022/01/Factsheet-zorgaanbieder-wat-ik-kan-verwachten-van-Medicatieoverdracht-versie-jan-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=spKZe-JcbPA&t=307s
https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/assets/zorginzicht/kwaliteitsinstrumenten/Kwaliteitsstandaard+Overdracht+van+medicatiegegevens+in+de+keten.pdf
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/mp:V9_2.0.0_Ontwerp_medicatieproces
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