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Implementatie
Kwaliteitsstandaard en 
Informatiestandaard



Waarom dit programma?
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Dagelijks veel 
fouten met medicatie 

Gemiddeld per dag 179 
geneesmiddel-gerelateerde 
ziekenhuisopnames 

Waarvan 75 
vermijdbaar
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Noodzaak aanpassing proces Medicatieoverdracht
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Wat levert betere medicatieoverdracht op?
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Overzicht = 
Startpunt

Dat overzicht is het 
startpunt voor de 

volgende zorg-
verlener of de patiënt

Medicatie-
verificatie

Het overzicht is de 
basis van de risico-

inschatting 
en de medicatie-

verificatie

Grotere 
medicatie-
veiligheid

Zorgbreed
toepasbaarActueel 

medicatie-
overzicht

Op basis van de 
informatie wordt een 

actueel medicatie-
overzicht gemaakt



samen voor medicatieoverdrachtsamen voor medicatieoverdracht

Regie en samenwerking essentieel

Zorgverleners Software-
leveranciers

Patiënt
en cliënt

Infrastructuur-
aanbieders

Standaardisatie-
organisaties

Regio-
organisaties VWS Verzekeraars Zorginstituut

Nederland



Deelnemende sectoren

• Patiënt en cliënt
• GGZ
• Gehandicaptenzorg
• Huisartsenzorg
• Medisch specialistische zorg
• Mondzorg
• Openbare farmacie
• Publieke zorg
• Trombosezorg
• VVT
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Nog afspraken maken met:
• Gevangeniszorg
• Verloskundige zorg



Kwaliteitsstandaard

Vraag basis set 
op

Verifieer
in gesprek 

(bepaal 
mate)

Registreer 
eigen 

wijzigingen

Stel beschikbaar, 
ook aan trombose 

en toediener

Classificeer 
risico

Basisset actueel? 
Patiënt kwetsbaar? 

Wettelijk vt?

Leg vast: huisarts, 
trombose, zorg thuis, 

apotheek, toestemming 
voor delen 

Gebruik de afspraken uit 
zorginstelling en regionaal

Aan: huisarts, trombose, 
zorg thuis, apotheek, mits 

toestemming

Set Informatiestandaard Medicatieoverdracht

Infrastructuur voor 
uitwisselen

Zorgapplicatie ondersteunt proces, registratie en uitwisseling

Infrastructuur 
voor uitwisselen



Bouwstenen Medicatieproces 9
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Stap 3 Stap 5 Stap 6 Stap 4

Bouwsteen (afkorting)

Medicatieafspraak (MA)

Verstrekkingsverzoek (VV)

Wisselend doseerschema (WDS)

Toedieningsafspraak (TA)

Medicatieverstrekking (MVE)

Medicatietoediening (MTD)

Medicatiegebruik (MGB)

Medicatieverbruik (MVB)



Kickstart Medicatieoverdracht
Doel Van tekentafel naar praktijk brengen (toetsen, meerwaarde aantonen en voorbereiden 

brede uitrol)

Tijdlijn Oktober 2022 tot oktober 2024

Scope • Deel kwaliteitsstandaard en Medicatieproces 9: voorschrijven (incl. labwaarden
nierfunctie), medicatieverificatie en gebruik, verstrekken + toedienen

• Daarnaast ook hybride werken, generieke voorzieningen, kennisdeling!
Doelgroep Patiënten binnen 7 sectoren, daarnaast patiënten & cliënten via PGO’s
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Scope Kickstart

1. Besluiten vanuit de kernteams en 
uitwerking in werkproces- en 
gebruikerseisen

2. Migratie en hybride werken

3. Generieke voorzieningen

4. Evaluatie en kennisdeling

Stap 0 en 3, 4, 5 en 6 uit 10-stappenplan
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Planning Kickstart
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Vervolg medicatieoverdracht

- Aanvullende beproevingen

- De landelijke opschaling gebeurt 
stapsgewijs op basis van resultaten 
uit de Kickstart
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Interoperabiliteit: vijf lagen model (Nictiz)
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Generieke Voorzieningen
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Meer weten? 

Lees meer over de Kickstart 
medicatieoverdracht in de keten op de 
website: www.medicatieoverdracht.nl 

Ontvang de nieuwsbrief: 
www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/aan
melden-nieuwsbriefzorgprofessionals

Volg LinkedIn:
www.linkedin.com/company/samen-voor-
medicatieoverdracht
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