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Medicatieoverdracht
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Introductie programma Medicatieoverdracht
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Aandacht voor medicatieveiligheid nodig
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Dagelijks veel fouten 
met medicatie 

Gemiddeld per dag 179 
geneesmiddel gerelateerde 

ziekenhuisopnames 

Waarvan 75 
vermijdbaar



Wat ontbreekt?
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Digitaal alleen verstrekkingen (apotheek) 
beschikbaar
• Geen stopinformatie en wijzigingen
• Fax nog onmisbaar

Voorschrijvers zijn niet op de hoogte van 
elkaars voorschriften

Informatie over medicatiegebruik en 
toedieningen ontbreekt



Wat levert betere medicatieoverdracht op?
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Overzicht = 
Startpunt

Dat overzicht is het 
startpunt voor de 

volgende zorgverlener 
of de patiënt

Medicatie-
verificatie

Het overzicht is de basis 
van de risico-inschatting 

en de medicatie-
verificatie

Grotere medicatie-
veiligheid

Zorgbreed
toepasbaar

Actueel medicatie-
overzicht

Op basis van de 
informatie wordt een 

actueel medicatie-
overzicht gemaakt



Medicatieproces 9
Lab tbv medicatie
CiO

Digitaal voorschrijven en ter hand stellen
Medicatieoverzicht
Toedienoverzicht

Missie
Verbeteren van de medicatieveiligheid door afspraken te maken over verantwoordelijkheden, werkprocessen 
en betere informatievoorziening die het startpunt zijn van voorschrijven, verstrekken en toedienen van 
medicatie.

Doel
Het implementeren van de herziene richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten en de 
bijbehorende set informatie-standaarden: Medicatieproces 9, Laboratoriumwaarden voor medicatie 
en Contra-indicaties & Overgevoeligheden.

Scope

Missie, doel en scope programma
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10 sectoren, 24 koepels
+ 16.000 zorgaanbieders
+ 75 leveranciers
+ 20M patiënten/cliënten

Zorginhoud

Digitale overdracht

Medicatieverificatie/risico-inschatting
Kwetsbare oudere/wettelijk vertegenwoordiger
Toediener/trombosezorg



Deelnemende sectoren
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Regie en samenwerking essentieel

Zorgverleners Software-
leveranciers

Patiënt
en cliënt

Infrastructuur-
aanbieders

Standaardisatie-
organisaties

Regio-
organisaties

VWS Verzekeraars Zorginstituut
Nederland



Waar staan we nu?
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● ●●●

Ontwerpen Verdiepen Beproeven Opschalen

Organiseren

2015 2030?



Kickstart
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Kickstart Medicatieoverdracht

• Doel: beproeven informatiestandaard Medicatieproces 9 ism kwaliteitsstandaard en 
voorbereiden opschaling

• Inhoud: medicatieverificatie, receptenverkeer (incl. nierwaardes), medicatieoverzicht 
en toediening

• Planning: van oktober 2022 tot eind 2024
• Twee regio’s: Rijnmond en Friesland
• Leveranciers van zorgverleners en PGO’s
• Zorgaanbieders uit: 
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Leveranciers Kickstart

Leveranciers zorgaanbieders
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PGO leveranciers



Zorgaanbieders 

GERRIT – Regio Friesland
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Apotheek De Dokkumer Wâlden

Gehandicaptenzorg



Kickstart planning 
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Opschaling
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Uitgangspunten opschaling

• Beheerst à kleine stappen op basis van resultaten Kickstart (beproeving)
• Beperking hybride werken/oud en nieuw naast elkaar à opschalen in ketens
• Leveranciers starten eerder dan zorgaanbieders vanwege doorlooptijd bouw
• Apothekers en huisartsen lopen voorop
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Aanpak opschaling
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1. meer volume

2. nieuwe gebieden

3. versnellen

4. landelijk

Kickstart

Opschaling in 4 fasen

Inhoud Leveranciers Sectoren

Verloop van opschaling binnen
een geografisch gebied



Vragen?

www.samenvoormedicatieoverdracht.nl

contact@medicatieoverdracht.nl
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http://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/
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