Iedere Nederlander heeft recht
op goede zorg. Een complete
en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens
is belangrijk om het aantal
medicatiefouten en ziekenhuisopnamen te verminderen.

Medicatieoverdracht
Medicatieoverdracht
nog vaak handmatig
Als een patiënt na een doorverwijzing
op het spreekuur komt of buiten de
openingstijden van de eigen huisarts
hulp nodig heeft van een andere arts,
weet deze zorgverlener niet precies
welke medicijnen de patiënt al krijgt.
Informatie over medicatiegegevens,
labwaarden, intoleranties en contraindicaties is opgeslagen in systemen
van verschillende zorgverleners zoals
de huisarts, apotheker, specialist,
tandarts of psychiater. Het niet
beschikbaar hebben van deze
gegevens brengt risico’s voor goede
zorg met zich mee, vooral voor
kwetsbare patiëntengroepen.
Ook patiënten kunnen op dit moment
hun eigen medicatiegegevens niet
digitaal inzien en beheren.
Het ontbreken van een eenduidig
proces voor medicatieoverdracht
kost bovendien onnodig veel tijd en
veroorzaakt extra lastendruk omdat
iedere zorgverlener waar een patiënt
komt de gegevens opnieuw moet
achterhalen en een overzicht moet
opstellen.

Programma voor elektronische overdracht van medicatiegegevens
Het programma Medicatieoverdracht werkt aan een goede, complete elektronische
overdracht van medicatiegegevens. In de herziene ‘Richtlijn Overdracht van
medicatiegegevens in de keten (2018)’ is een basisset medicatiegegevens afgesproken
die beschikbaar moet zijn voor iedere zorgverlener die voorschrijft, ter hand stelt
of toedient. Registratie en uitwisseling van deze basisset wordt mogelijk gemaakt
door drie informatiestandaarden: Medicatieproces, Lab2zorg en ICA: de informatiestandaarden Medicatieoverdracht.
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Implementatie van de richtlijn en de bijbehorende informatiestandaarden vallen
onder het programma Medicatieoverdracht. De implementatie is complex omdat
veel verschillende disciplines en soorten zorgorganisaties een rol spelen. Door het
maken van afspraken en het aanpassen van procedures maken de verschillende
sectoren ketensamenwerking mogelijk. Naast deze zorginhoudelijke veranderingen
moeten de informatiestandaarden in de softwarepakketten van leveranciers
worden opgenomen.

Richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’
De herziene richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ biedt
de basis voor de inrichting van het zorgproces in alle zorginstellingen voor
het overdragen van medicatiegegevens in het netwerk van de patiënt.
Het doel is dat voorschrijvers, apothekers en toedieners op het moment van
voorschrijven, ter hand stellen en toedienen binnen de keten continuïteit van
zorg kunnen leveren en een verantwoorde risico-inschatting kunnen maken
voor veilige medische en farmaceutische zorg. Alle ketenpartners doen mee
aan het programma: 24 branche- en beroepsorganisaties uit de zorg hebben
zich per zorgsector georganiseerd om tot een implementatieplan te komen.
Ook de Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland doen
mee.
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Betrokken sectoren
De volgende sectoren zijn aan de slag
met het uitwerken van de plannen
voor medicatieoverdracht: patiënt
en cliënt, geestelijke gezondheidszorg,
verslavingszorg en forensische zorg,
gehandicaptenzorg, huisartsenzorg,
medisch specialistische zorg, mondzorg, openbare farmacie, trombosezorg en wijkverpleging en verpleeghuiszorg.
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Patiëntkenmerken

de informatiestandaarden door de
sectoren worden uitgewerkt, ingebouwd in software, getest in pilots
en vervolgens in gebruik genomen
worden. Het overkoepelend resultaat
is dat zorgaanbieders voldoen aan
de nieuwe richtlijn Overdracht van
medicatiegegevens in de keten en
worden ondersteund door hun
registratiesystemen waar de
informatiestandaarden voor
medicatieoverdracht zijn ingebouwd.

Verstrekkingen + ICA beperkt
START ONTWIKKELING

Informatiestandaarden Medicatieoverdracht

Wettelijk kader
In december 2018 heeft minister
Bruins aangegeven dat zorgaanbieders,
van artsen tot ziekenhuizen, verplicht
worden gegevens van patiënten digitaal
te gaan uitwisselen. Parallel aan het
programma Medicatieoverdracht loopt
daarom het programma Elektronische
Gegevensuitwisseling in de zorg.

Het deel van het programma dat zich richt op de Informatiestandaarden
Medicatieoverdracht helpt de verschillende zorgsectoren, zorgorganisaties
en softwareleveranciers bij de implementatie van de informatiestandaarden
medicatieoverdracht. In tien stappen gaan we de komende jaren naar een
actueel en compleet overzicht van medicatiegegevens voor zowel zorgverlener
als patiënt.

Aanpak

Meer informatie?

Iedere sector heeft een eigen sectorplan zorg en een sectorplan informatiestandaarden ontwikkeld voor de implementatie van de richtlijn. In de sectorplannen ‘zorg’ staan de activiteiten die de sector uitvoert om het zorginhoudelijke deel van de richtlijn te implementeren, bijvoorbeeld de medicatieverificatie
en de risicoinschatting. In de sectorplannen ‘informatiestandaarden’ staat hoe

Wilt u meer informatie over het
programma Medicatieoverdracht?
Stuur dan een mail aan
medicatieoverdracht@nictiz.nl.

