
    
 

 

Hoe verhoudt het programma zich tot de Wegiz? 
Medicatieoverdracht is een onderdeel van de Wegiz en zal ook als een van de eerste AMvB 
(algemene maatregel van bestuur) verplicht worden gesteld. 

 

Wanneer gaat er concreet iets veranderen voor onze medewerkers? 
De voorschrijvers gaan vanaf medio 2024 te maken krijgen met de nieuwe medicatiestandaard. Voor 
de toedieners is dit later, een exacte planning is nu nog niet te geven. 

 

Welke stappen kunnen nu al in de regio gezet worden om ons gezamenlijk voor te bereiden op de 
implementatie van de medicatieoverdracht standaard? Achtergrond: ik zie een terughoudendheid, 
men lijkt de resultaten van de 2 pilotregio's af te wachten. 
Ga met elkaar in gesprek en bespreek welke problemen u nu in de keten ervaart. Als u dat wilt, 
kunnen Jeanne van Eert en Bram Paul Speelman u hierbij adviseren. 

 

Zit de Jeugdzorgsector ook in het programma? 
De jeugdzorg is geen aparte sector. Jeugdzorgaanbieders vallen daar waar het ggz-zorg betreft onder 
de sector ggz. Daar waar de grondslag gehandicaptenzorg is, vallen ze onder de gehandicaptenzorg.  
Jeugdgezondheidszorg als zijnde publieke gezondheidszorg (bv consultatiebureau) valt onder de 
sector publieke gezondheidszorg (GGD). 

 

Welke link is er met het LSP? 
Het LSP (landelijk schakelpunt) is de infrastructuur waarmee medicatiegegevens kunnen worden 
uitgewisseld. Dit betekent dat via toegang op het LSP medicatiegegevens vanuit uw softwaresysteem 
kunnen worden verstuurd en/of worden geraadpleegd. 

 

Wij gebruiken het LSP al enige tijd. Hoe krijg je deelname van patiënten hoger?  
Toestemming van patiënten is van cruciaal belang om medicatiegegevens uit te wisselen en de 
medicatieketen te sluiten. Samen met de Patiëntenfederatie en MIND worden daarom verschillende 
activiteiten opgepakt. Bijvoorbeeld een publiekscampagne opzetten en het ontwikkelen van 
informatie voor patiënten. Landelijk wordt gewerkt aan de digitale toestemmingsvoorziening Mitz 
die op dit moment door VZVZ bij zorgaanbieders wordt geïmplementeerd. Kijk voor meer informatie  



 

op www.mitz.nl. Daarnaast ligt er een verzoek bij de Tweede Kamer om t.b.v. medicatieoverdracht 
met een opt-out te gaan werken. Hierover is nog geen standpunt ingenomen. Op basis van 
ervaringen uit de Kickstart gaat het sectorprojecteam ggz  beoordelen of het wenselijk is om 
sectorspecifieke activiteiten te organiseren om de toestemmingsgraad te verhogen. 

 

Welke oplossing is er voor GGZ Friesland voor de UZI-pas om deel te kunnen nemen aan de 
Kickstart medicatieoverdracht? 
Eerst even de context. Niet alle zorg-dienstverleningsprocessen van GGZ Friesland zijn betrokken bij 
de Kickstart. Dit betekent dat waar het gaat over UZI-middelen, de professionals die betrokken zijn 
bij de Kickstart voorzien zijn van UZI-middelen. Binnen VWS staat het onderwerp 
toegangsvoorziening LSP hoog op de agenda. Hier gelden twee sporen. Het ene spoor betreft 
herziening UZI-gebruik met als doel UZI-middelen uit te faseren en hiervoor een alternatief in te 
zetten. Het andere spoor is ervoor zorgen dat  niet-BIG geregistreerden rechtstreeks toegang krijgen 
tot het LSP. Over beide sporen zal komend jaar meer informatie bekend worden. 

 

Wanneer zullen de leveringsproblemen m.b.t de medicaties afgelopen zijn? 
Als alle ketenpartijen waarmee u samenwerkt MP9 hebben geïmplementeerd, de patiënt 
toestemming heeft gegeven en de zorgprofessionals volgens de ketenafspraken medicatiegegevens 
vastleggen in het systeem. Dan ontstaat een sluitende medicatieketen met betrouwbare en volledige 
medicatie informatie. 

 

Wordt er ook rekening gehouden met de zelfstandig gevestigde psychiaters? 
Jazeker. Vanuit het sectorprojectteam worden ook activiteiten opgepakt om de zelfstandig 
gevestigde psychiaters voor te bereiden op de implementatie van het programma.  

 

Ik begrijp dat laboratorium en contra-indicaties ook deel uitmaken van het programma. Is 
integratie van laboratoriumresultaten onderdeel van de scope?  
Ja. 

 

Hoe is Zorgmail Enovation te koppelen aan apotheken? 
Dit is een specifieke leveranciersvraag. Uw EVS-/ eTDR-leverancier kan hierop antwoord geven. 


