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Aan: Vaste Kamercommissie VWS 
 
Datum: 17 juni 2022 
Betreft: uitnodiging werkbezoek Medicatieoverdracht 
 
 
Geachte heer Esmeijer en geachte commissie VWS,  
 
Graag nodigen wij u als Kamercommissie uit voor een werkbezoek op maandag 29 augustus bij 
zorginstelling Laurens te Rotterdam om samen de aftrap van de Kickstart Medicatieoverdracht te 
markeren. De betrokken sectoren praten u met genoegen bij over hoe digitale uitwisseling van 
medicatiegegevens kan bijdragen aan veilige en efficiënte zorg. Met het nieuwe politieke jaar voor 
de deur en op 15 september al een eerste belangrijk debat over gegevensuitwisseling in de zorg 
kijken wij er naar uit om samen met u de aftrap van de Kickstart Medicatieoverdracht in te luiden. 
 
Wekelijks worden in Nederland meer dan 1200 mensen opgenomen in een ziekenhuis door 
medicatiefouten. Bijna de helft hiervan is vermijdbaar. Complete en goede elektronische overdracht 
van medicatiegegevens draagt bij aan het voorkomen van ruim 27.000 ziekenhuisopnames per jaar. 
Binnen het Programma Medicatieoverdracht wordt gewerkt aan actuele en complete 
medicatieoverzichten voor iedere zorgverlener en iedere patiënt. Zo wordt menselijk leed door 
onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnames voorkomen. En ook worden zorgkosten bespaard. 
Bovendien vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Meer ruimte 
dus voor zorgverleners om te doen waar ze goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen. 
 
Afgelopen najaar heeft u als Kamercommissie VWS in gezamenlijkheid bijgedragen aan de 
financiering voor de Kickstart Medicatieoverdracht door uw voltallige steun te verlenen aan het 
amendement van het lid Paulusma op de VWS-begroting 2022 
(Amendement_van_het_lid_Paulusma_c.s._over_extra_middelen_voor_het_programma_Medicatie
overdracht, mede ingediend door Bikker, Van de Berg en De Vries). Nogmaals onze dank voor uw 
inspanningen. Hierdoor kunnen in 2022 belangrijke stappen voor de toekomst worden gezet. 
Stappen richting goede, tijdige en betrouwbare medicatie gegevensuitwisseling tussen zorgverleners 
en patiënten. 
 
Op maandag 29 augustus van 10.30 tot 12.30 uur ontvangen we u graag op zorglocatie Laurens te 
Rotterdam. Tijdens het werkbezoek gaan we samen met ervaringsdeskundigen, zorgverleners en 
vertegenwoordigers van de betrokken sectoren in op de meerwaarde van het programma 
Medicatieoverdracht in de alledaagse zorgpraktijk en hoe het hele netwerk rondom de patiënt 
daarbij betrokken wordt.  
 
Het (voorlopige) programma ziet er als volgt uit: 
10.30-12.00 uur: 
• Kennismaking 
• Medicatieoverdracht: wat is het probleem, waar staan we nu en waar gaan we heen  
• Kickstart: Medicatieoverdracht in de praktijk 
• Gesprek/beantwoording vragen Kamerleden 

12.00-12.30 uur: rondleiding  
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Locatie 
Zorginstelling in Rotterdam, exacte adres volgt. 
 
Voor vragen verwijs ik u naar Annemieke van Veen, telefoon: 06 41122888 of mail: veen@nictiz.nl. 
Namens alle betrokken sectoren Programma Medicatieoverdracht, 
 
Marja Verwoerd 
Programmamanager Samen voor medicatieoverdracht 
 

 
 
 
 
 
 
 


