
5 december 2022

Stand van zaken 
programma 

Medicatieoverdracht 
Webinar 5 december 2022



Het programma
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‘Wat is het programma Medicatieoverdracht?’ 

Marja Verwoerd programmamanager Medicatieoverdracht

‘Wat levert het programma Medicatieoverdracht de ggz-sector 
op?’
Patricia Esveld Bestuurder Pro Persona
Jochanan Huijser Zorginhoudelijk bestuurder GGNet

‘Een goede voorbereiding is het halve werk’
Jeanne van Eert sectorprojectleider ggz

Vragen en afsluiting
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Wat is het programma 
Medicatieoverdracht?

Marja Verwoerd
programmamanager Medicatieoverdracht
(zie andere presentatie)



5 december 2022

Wat levert het 
programma 

Medicatieoverdracht 
de ggz-sector op?



Even voorstellen
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Patricia Esveld
Bestuurder Pro Persona

Jochanan Huijser 
Zorginhoudelijk bestuurder GGNet



Wat levert het programma de 
ggz op?
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- Verbeteren medicatieveiligheid
- Patiënt/ cliënt komt meer in regie
- Kwaliteit van zorg neem toe
- Doelmatiger gebruik van gegevens 
- Efficiëntie werkprocessen



Rol van de ggz in het programma
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- Governance programma
- Samenhang programma met andere 

programma’s gegevensuitwisseling 
- Bestuurlijke vertegenwoordiging
- Sectorale projectorganisatie
- Kosten en baten



Vragen?



5 december 2022

Een goede 
voorbereiding is het 

halve werk



Even voorstellen
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Jeanne van Eert
sectorprojectleider ggz



Waarom nu al beginnen?

11

- Digitale strategie om koppelkansen te 
benutten en desinvestering te 
voorkomen

- Strategische agenda zorgaanbieder
- Tijdige afstemming over ambities met 

natuurlijke ketenpartners 



Wat is de rol van de 
Nederlandse ggz?
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Bijdragen aan het Programma als 
sectorvertegenwoordiging
en
Sectorspecifieke activiteiten opzetten en 
ontwikkelen t.b.v. implementatie 
Medicatieoverdracht 



Hoe?

13

- Inhoudelijke en bestuurlijke afstemming
- Op basis van lessons learned Kickstart 

implementatiemethodieken ontwikkelen 
- Contact met EVS- eTDR-leveranciers 
- Vraagbaak voor de sector



Do’s
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- Awareness in de organisatie
- Informatie over het programma volgen:

- via nieuwsbrieven en website van
de Nederlandse ggz

- via nieuwsbrief en LinkedIn van programma
(samenvoormedicatieoverdracht.nl)

- Deelnemen aan informatiebijeenkomsten van 
de sector en van het programma
(15 december Kennissessie programma)



Organisatie en zorgproces
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- Programma als kennisbron
- Impactanalyse en risico-inschatting
- Analyse stakeholders

- intern: cliëntenraad, OR, professional, staf
- extern: ketenpartners, zorgfinancier(s),

leverancier(s)



Informatie en applicatie
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- Informatieveiligheid
- Inrichting patiënttoestemming
- Devices



Randvoorwaarden IT-infrastructuur
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- Toegangsvoorziening
(identificatie en authenticatie)

- Aansluiting op LSP
- PGO en aansluiten dienstverlener op het 

zorgaanbiedersdomein (DVZA)



Vragen?



Postbus 830
3800 AV Amersfoort

www.denederlandseggz.nl

Piet Mondriaanplein 25
3812 GZ Amersfoort


