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Memo 

 
Aanleiding  

De Kickstart Medicatieoverdracht is later gestart dan gepland, namelijk oktober 2022 in plaats van  

juli 2022. Met de kennis van nu is de verwachting dat deze vertraging niet kan worden ingelopen 

zonder consequenties voor de resultaten of einddatum. In navolging daarop is er een voorstel 

gedaan aan de stuurgroep om de planning van de Kickstart met een kwartaal aan te passen met 

gelijk houden van de doorlooptijd. 

Op 2 november jl. is door de stuurgroep Medicatieoverdracht hiervoor akkoord gegeven. 

 

Wijzigingen voor Plan van Aanpak Kickstart v3.1 

• Aanpassing planning in paragraaf 4.2: aanpassing figuur 4: ‘Planning Kickstart 

medicatieoverdracht’, p. 18: planning start in Q3 2022 en loopt door tot en met Q3 2024 

 

 
 
Overige aanpassingen n.a.v. planningsaanpassing: 

• Tekstuele aanpassing in paragraaf 4.2 Gefaseerde implementatie medicatie stappen, alinea 1, p. 

18: De voorgenomen doorlooptijd van de Kickstart is twee jaar en start vanaf oktober 2022. 

Aan : Programma Medicatieoverdracht, sector projectleiders en Kickstart deelnemers 

Van : Projectteam Kickstart o.l.v. Rinske Holthuis 
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Memo 

Voordat de richtlijn en informatiestandaard Medicatieproces breed uitgerold worden, moet 

uitgebreid getest worden om de zorgprocessen, techniek en bovensectorale samenwerking te 

beproeven en ervaringen op te doen met implementatie. Uitgaande van een startmoment in Q4 

2022 geldt voor de stappen in scope van de Kickstart de in figuur getoonde 

doorlooptijdenplanning tot en met Q3 2024. 

 

• De figuren 4 t/m 9, 11, 12 en 14 (hoofdstuk 4 Aanpak) zijn daarbij tevens aangepast. Alle fasen 

binnen deze planning worden met een kwartaal geschoven. Aan de inhoud van deze fasen en 

stappen is niets gewijzigd.  

 

 


