
Planning

Altijd een actueel en volledig medicatieoverzicht

Stap 0: Voorbereiding
Alle deelnemers en hun informatiesystemen zijn klaar voor 
de digitale uitwisseling vanaf stap 3.

Stap 3: Voorschrijven
De voorschrijver stuurt de medicatieafspraak, met of zonder 
verstrekkingsverzoek, aan de apotheker. Dit verzoek is 
inclusief de reden van voorschrijven, informatie over de 
nierfunctie, lengte en gewicht. Informatie over voorschrijven, 
inclusief stoppen en wijzigen van medicatie, is beschikbaar. 

Vanaf nu zijn het medicatieoverzicht en medicatie - 
bewaking gebaseerd op medicatieafspraak en logistieke 
verstrekkingen.

Stap 4: Verificatie en gebruiken 
Medicatieverificatie wordt vastgelegd met medicatie-
gebruik. Hierdoor wordt inzichtelijk hoe de patiënt de 
medicatie gebruikt in relatie tot de gemaakte afspraak. 
Ook zelfzorgmedicatie kan worden vastgelegd. 

Vanaf nu zijn medicatieoverzicht en medicatiebewaking 
mede gebaseerd op medicatiegebruik.

Stap 5: Verstrekken
De gegevens van de apotheker zijn als toedieningsafspraak 
beschikbaar voor alle zorgverleners en de patiënt.  
Dit zijn het handelspreparaat, begin- en einddatum  
(of begindatum plus periode) en dosering in hoeveelheid 
en frequentie. De medicatie die klaargemaakt is en de 
afgehaalde medicatie zijn zichtbaar.

Vanaf nu zijn medicatieoverzicht en medicatiebewaking 
gebaseerd op toedieningsafspraak en logistieke  
verstrekkingen. 

Stap 6: Toedienen 
Toedieners beschikken over digitale toedienlijsten en 
hebben wijzigingen in medicatie (ook zonder verstrekking) 
en informatie van de trombosedienst direct beschikbaar. 
De toediener registreert toegediende medicatie of de 
afwijking en stelt dit beschikbaar voor zorgverleners en 
patiënt. 

Het resultaat van de Kickstart is voor deze stappen een 
ketenbrede digitale gegevensuitwisseling van medicatie-
gegevens tussen de Kickstartdeelnemers. Hiervan is het 
aantoonbaar kunnen uitwisselen van medicatiegegevens 
met de patiënt via een PGO een wezenlijk onderdeel.

Uitgaande van de start in oktober 2022 geldt voor de stappen in scope van de  
Kickstart de volgende doorlooptijdenplanning tot en met september  2024. Na een 
eerste begeleide uitrol tijdens de Kickstart volgt de brede uitrol. De plannen hiervoor 
worden momenteel ontwikkeld.
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Scope kickstart

Onderdelen Medicatieoverdracht in de Kickstart

In 10 stappen wordt toegewerkt naar medicatieverificatie en een risico-inschatting op 
basis van een actueel en compleet overzicht van medicatiegegevens voor zowel zorg- 
verlener als patiënt. De stappen Voorbereiding (0), Voorschrijven (3), Verificatie en  
gebruiken (4), Verstrekken (5) en Toedienen (6) zijn hierbij in scope van de Kickstart. 

Scope kickstart

Digitaal uitwisselen van medicatiegegevens 
van tekentafel naar praktijk 
De komende jaren wordt digitale overdracht van medicatiegegevens tussen alle 
sectoren in de zorg mogelijk. Meer dan 16.000 zorgaanbieders en 75 software- 
leveranciers in de zorg implementeren hiervoor de richtlijn ‘Overdracht van  
medicatiegegevens in de keten’ en de bijbehorende informatiestandaarden. 
Deze omvangrijke implementatie wordt goed voorbereid en uitgebreid getest 
tijdens de Kickstart Medicatieoverdracht. Hiermee start de landelijke uitrol van 
medicatieoverdracht in de keten.

De Kickstart wordt uitgevoerd in de regio’s Friesland en 
Rijnmond. In de samenwerkingsverbanden in deze regio’s 
nemen in totaal 13 zorgaanbieders, 10 verschillende zorg- 
informatie systemen en 3 PGO’s deel.

Kickstart 
Medicatieoverdracht

Deelnemende Kickstart regio’s

Openbare farmacie
Apothekerspraktijk De Dokkumer 
Wâlden Chipsoft
Gezondheidscentrum Makkum  
CGM Apotheek

Huisartsenzorg
Gezondheidscentrum Makkum  
CGM Huisarts

MSZ
Stichting Antonius Zorggroep (Sneek) 
Chipsoft

Patiënt en Cliënt
Zorgdoc | Quli | Medxprt

GGZ
Stichting Geestelijke Gezondheidszorg 
Friesland FarMedvisie 

GZ
Stichting Alliade Medimo 

VVT - verpleeghuis
Stichting Patyna Chipsoft 

VVT - thuiszorg
Stichting Patyna CareConnections
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Voorbereiding

Openbare farmacie
Apotheek Pijnacker Centrum  
SmartMed
Poli-apotheek Sint Franciscus  
Gasthuis
CGM Apotheek

Huisartsenzorg
Huisartsenpraktijk Overschie  
MicroHis
Huisartsenpraktijk Emmapark  
CGM Apotheek

MSZ
Erasmus Universitair Medisch  
Centrum Rotterdam Chipsoft

Patiënt en Cliënt
Zorgdoc

VVT - verpleeghuis
Stichting Laurens FarMedvisie

Trombosezorg
Stichting Star-shl ASolutions

Regio Friesland Regio Rijnmond


