
 

 

Verklaring Programma Medicatieoverdracht inhoudelijke criteria 
(Format beschikbaar ter inzage voor samenwerkingsverband) 
 
 

Samenwerkingsverband (penvoerder) :  

Datum indiening bij programma :  

Verklaring programma : Voldaan aan onderstaande voorwaarden en verplichtingen Ja/nee  
[in te vullen door programma] 

Datum  : [in te vullen door programma] 

 
Voor subsidie aanvraag voor de Kickstart is een verklaring van het programma nodig over het voldoen aan de 
subsidievoorwaarden en -verplichtingen.  
Uiterlijk 28 maart moet bij het begeleidingsteam van het programma het verzoek voor de verklaring ingediend 
worden. 
Hierbij moeten de volgende bestanden worden aangeleverd (zie checklist en conform indiening bij DUS-I): 
• Aanvraagformulier subsidieaanvraag; 

• Activiteitenplan en begroting; 

• DAEB overeenkomst van de zorgaanbieders; 

• De-minimisverklaring van de penvoerder; 

• Samenwerkingsovereenkomst. 
 

Uiterlijk 10 april ontvangt de penvoerder de verklaring van het programma Medicatieoverdracht. 
 
Verklaring door het programma inhoudelijke criteria 
In te vullen door programma 
 

Voorwaarden samenwerkingsverband 

Voldaan: Eis: Opmerking: 

☐ Er zijn ten minste 5 sectoren vertegenwoordigd in het 
samenwerkingsverband, waaronder in ieder geval de sectoren: 

• Medisch specialistische zorg  

• Huisartsenzorg  

• Openbare farmacie   

• Patiënt en Cliënt  
Aangevuld met minimaal 1 van de sector(en): 

• Geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en forensische zorg 

• Gehandicaptenzorg 

• Mondzorg 

• Publieke Gezondheid 

• Trombosezorg 

• Wijkverpleging en Verpleeghuiszorg 

Aantal sectoren: 

Deelnemende sectoren: 
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☐ De sectoren Openbare farmacie en Huisartsenzorg zijn elk 

vertegenwoordigd door maximaal 2 zorgaanbieders, en de overige 

sectoren door maximaal 1 zorgaanbieder 

Totaal aantal 

zorgaanbieders:  

Per sector: 

 

☐ Minimaal de volgende ICT-systemen worden gebruikt die in de Kickstart 

worden aangepast conform Medicatieproces 9 (MP9) en de daaraan 

gerelateerde gegevensdienst: een Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS), 

een Huisarts Informatie Systeem (HIS), een Apotheek Informatie Systeem 

(AIS), een Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) en een Persoonlijke 

Gezondheidsomgeving (PGO) in de vorm van Dienstverlener 

Persoonsdomein (DVP) en een Dienstverlener Zorgaanbiedersdomein 

(DVZA) 

Welke ICT-systemen:  

☐ Er is per sector ten minste één ICT-leverancier aanwezig van de systemen 

die MP9 zal implementeren 

Welke leveranciers: 

Optioneel 

☐ 

Een zorgaanbieder met een elektronische Toedienregistratie (eTDR) is 

vertegenwoordigd in het samenwerkingsverband (voorkeur) 

Welke sector(en): 

Type zorgaanbieder: 

Welke leverancier: 

Optioneel 

☐ 

Een Trombosedienstinformatiesysteem (TRIS)  

 

Type zorgaanbieder: 

Welke leverancier: 

 
 

Aanvrager van de subsidie 

Voldaan Eis Opmerking 

☐ 1. De penvoerder vraagt namens het samenwerkingsverband subsidie 

aan en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de activiteiten 

waarvoor subsidie wordt verstrekt en voor het voldoen aan de 

subsidieverplichtingen. 

2. Penvoerder heeft, eventueel mede namens de betrokken 

zorgaanbieder en in nauwe samenwerking met het programma, 

bouwkostenspecificaties van de ICT-leveranciers voor de 

implementatie van MP9 in combinatie met de richtlijn ten behoeve 

van de Kickstart Medicatieoverdracht. 

 

 
 

ICT leveranciers 

Voldaan Eis Opmerking 

☐ Bouwkostenspecificaties met leveranciers zijn opgesteld waarin 

leverancier zich committeert aan de gestelde ICT eisen:  

De bouwkosten- 

specificaties zijn overlegd. 
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 • De te betrekken ICT-leverancier van een bronsysteem heeft  

uiterlijk 3 maanden na start van de bouw een aansluiting op  

de LSP testomgeving gerealiseerd waarmee kan worden 

uitgewisseld op basis van MP9 

Er is een reëel plan ter 

inzage overlegd. 

 • De te betrekken ICT-leverancier heeft aantoonbare kennis van de 

informatiestandaard MP9 

De leverancier heeft een 

onderbouwing van de kennis 

gegeven. 

 • De desbetreffende ICT-leverancier zal worden gevraagd om een 

ontwikkelroadmap en intentieverklaring die de juiste prioriteit 

geven aan de benodigde aanpassingen 

De leverancier heeft een 

ontwikkelroadmap en 

intentieverklaring 

aangeleverd. 

 
 
 
 
 

Ondertekening programma  
 
Het programma Medicatieoverdracht verklaart dat het samenwerkingsverband voldoet aan de gestelde inhoudelijke 
criteria.  
 
 
 
 

Naam :  Functie :  

Plaats :  Datum :  

 


