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1 Toelatingscriteria 

Om het beoordelingsproces optimaal te laten verlopen, worden toelatingscriteria toegepast op de 

opnameverzoeken voor bouwstenen die worden ingediend door het Informatieberaad Zorg. Deze 

verzoeken worden op de volgende onderdelen beoordeeld: 

-  Is de basisinformatie van de aanmelding correct? 

-  Wordt het juiste doel gediend? 

-  Is de toegevoegde waarde inzichtelijk? 

-  Is er voldoende draagvlak? 

-  Is de adoptie  (gebruik) voldoende geborgd? 

-  Is het realiseren van de toegevoegde waarde voldoende geborgd? 

 

Ter beoordeling is in de volgende hoofdstukken de volgende informatie aangeleverd. 
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2 De Procedure  

2.1 Opdrachtgever  

2.2 Contactpersoon  

2.3 Relatie met andere vragen, initiatieven en bouwstenen  

2.4 Prioriteitstelling  

2.5 Tijdslijn  

2.6 Gewenste vorm van het antwoord  

 

2.1.a  <<< Opdrachtgever >>>  

KNMP en NHG 

 

2.1.b  <<< Welke relatie bestaat tussen de opdrachtgever en de bouwsteen? >>>  

Vanaf eind 2012 tot begin 2014 hebben het NHG en de KNMP het project ‘Bouwstenen voor 

het medicatieproces’ uitgevoerd. Het resultaat was een model dat een oplossing biedt voor 

allerlei knelpunten rondom medicatieveiligheid, meer specifiek met betrekking tot registratie 

en uitwisseling van gegevens over medicatie. De onderliggende oorzaak is dat uitwisseling 

van medicatiegegevens was geënt op logistieke aspecten. De medisch-inhoudelijke 

informatie ontbreekt waardoor medicatiebeleid onvoldoende gedeeld kan worden in het 

zorgnetwerk van de patiënt. 

Bij de start van het Informatieberaad is dit model voorgelegd om zo zorgbreed draagvlak te 

verkrijgen voor de doorontwikkeling van dit model tot een informatiestandaard.  

 

Het Informatieberaad heeft hierover op 13 oktober 2014 positief besloten. 

 

2.1.c  <<< Welke (andere) (overheids)organisatie(s) ondersteunt / ondersteunen het indienen van 

dit verzoek? >>>  

Het Informatieberaad Zorg 

 

2.2  

 

Tjeerd van Althuis Tosca Noorlander 

NHG KNMP 

Senior medewerker Senior adviseur Informatiebeleid 

030 - 282 35 00 06 - 1085 2866 

T.vanAlthuis@nhg.org t.noorlander@knmp.nl 

2.3  <<< Inhoudelijke relatie met andere vragen, initiatieven en bouwstenen. Zowel uit het 

verleden, heden als toekomst. >>>  

De informatiestandaard Medicatieproces: 

 heeft een directe relatie met de richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de Keten – 
de informatiestandaard faciliteert de in de richtlijn beschreven digitale 
gegevensuitwisseling; 

 is het vervolg op en de vervanging van zowel de EDIFACT MEDREC standaard als 
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Medicatieproces 6.12 die beiden in productie zijn; 
 bestaat onder andere uit de onderdelen procesbeschrijving medicatie, use cases, een

functioneel ontwerp en een technisch ontwerp;

 is opgebouwd uit zorginformatiebouwstenen – vanuit de informatiestandaard
Medicatieproces zijn nieuwe ZIBs voor medicatie ontwikkeld – de medicatie-ZIBs zijn
onderdeel van de BGZ;

 wordt gebruikt in MedMij voor uitwisseling van medicatiegegevens van zorgverleners
naar de patiënt;

 onderdelen van de informatiestandaard worden gebruikt in de VIPP programma’s, met

name de onderdelen Medicatieafspraak en het Medicatieoverzicht;
 de ZIBs van Medicatieproces kunnen gebruikt worden of worden al toegepast in andere

informatiestandaarden zoals Ketenzorg, Huisartswaarneemgegevens en PoCs Huisarts-
Dossieroverdracht.

2.4 <<< Prioriteitstelling van een eventuele opname in relatie tot andere vragen, initiatieven en 

bouwstenen, inclusief onderbouwing. >>>  

Vanuit de medicatieketen is dit de enige aanvraag voor opname in het informatiestelsel. 

2.5.a  <<< Tussentijdse relevante momenten voor het beoordelingsproces van dit verzoek en 

eventuele opnameproces zijn, wanneer deze momenten zijn en waarom ze relevant zijn. 

>>>  

1 Indienen van format plus aanbiedingsbrief (5 december 2018 – KNMP en NHG) 

2 Toets op vormvereisten (max 5 dagen – secretariaat IB) 
3 Open consultatie (20 werkdagen (+ 10 ivm kerstvakantie) – S-IB zet informatie door) 
4 Eventueel aanpassing van het voorstel (max 10 dagen – KNMP en NHG) 
5 Advies Architectuurboard en Advies Kerngroep (max 10 dagen – AB en KG)  
6 Besluitvorming IB (25 maart 2019) 

2.5.b  <<< Deadline van het opleveren van beoordeling in het Informatieberaad inclusief de 

onderbouwing van waarom het halen van deze datum belangrijk is. >>>  

De deadline voor het opleveren van de beoordeling in het Informatieberaad is 25 maart 

2019. Het halen van deze datum is belangrijk vanwege het aanbieden van de Richtlijn

"Overdracht van Medicatiegegevens in de Keten" voor 1 maart 2019.

2.6 <<< Gewenste vorm van de beoordeling inclusief de onderbouwing. >>> 

Schriftelijk  
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3 De Bouwsteen 

3.1 Basisinformatie  

3.2 Aanleiding van dit verzoek  

3.3 Maatschappelijke relevantie  

3.4 Bovensectoraal  

3.5 Draagvlak en behoefte gebruik? 

3.6 Inhoudelijke context  

3.7 Financiën 

3.8 Alternatieven  

3.9 Intellectueel eigendom  

3.10 Kennismanagement  

3.11 Lifecyclemanagement  

3.12 Wanneer is het een succes?  

3.13 Verklarende woordenlijst  

3.1 Basisinformatie 

3.1.a  <<< Volledige naam van de bouwsteen >>> 

Informatiestandaard Medicatieproces (Mp 9) 

3.1.b  <<< Verkorte naam >>> 

Medicatieproces (Mp 9) 

3.1.c  <<< Type bouwsteen >>> 

Informatiestandaard 

3.1.d  <<< Functie van de bouwsteen: wat doet deze, voor welke gebruikers en eindgebruikers, 

met welke kwaliteit en in welke situaties? Is er eventueel een use case beschikbaar >>>  

De Informatiestandaard Medicatieproces (Mp 9) maakt betere vastlegging en uitwisseling van 

medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en patiënt mogelijk. Dit 

is van toepassing in situaties van het voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruiken van 

medicatie.  

De use cases zijn uitgewerkt en te vinden op: 

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/mp:V9.0.6_Ontwerp_medicatieproces 

3.1.e  <<< Nieuwe bouwsteen, nieuwe versie, nieuw toepassings- of werkingsgebied>>> 

De informatiestandaard Medicatieproces is een nieuwe bouwsteen in het duurzaam 

informatiestelsel.  

Het werkingsgebied is de patiënt die medicatie gebruikt en elke zorgverlener met een rol in 

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/mp:V9.0.6_Ontwerp_medicatieproces
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het medicatieproces, zijnde voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik. 

3.1.f  <<< Versie, vaststellingsdatum en status >>> 

Versie: 9.0.6 

Publicatie: 26 april 2018 

Status: gepubliceerd (volwassenheidsniveau 2) 

3.1.g  <<< Oudere en aanstaande versies van de bouwsteen inclusief (verwachte) publicatiedata 

en ondersteuningsstatus >>>  

De eerste versie, 9.0.0, van de informatiestandaard Medicatieproces is gepubliceerd 18 juli 

2016. Nieuwe versies worden verwacht doordat bevindingen uit de testen worden verwerkt. 

Daarmee groeit de informatiestandaard naar niveau 4: getoetst in testomgeving. 

Daarna volgen pilots zodat de informatiestandaard op het gewenste niveau komt om 

zorgbrede uitrol te kunnen starten: niveau 51. 

Een nieuwe publicatiedatum is nog niet beschikbaar. 

3.1.h  <<< Roadmap, beschrijf de ontwikkelingen die momenteel voor ogen zijn inclusief hun 

plaats in de tijd. Voeg deze eventueel als bijlage toe. >>>  

De standaard wordt in delen beproefd. Nadat de eerste pilot is afgerond, is tijd nodig om de 

zorgpraktijk voor te bereiden op de implementatie. Om geen verstoring in de medicatieketen 

te veroorzaken en daarmee de medicatieveiligheid van de patiënt in gevaar te brengen, 

spreken partijen een transitieperiode af per bouwsteen. Een periode waarin tijdelijk de oude 

én nieuwe standaard in gebruik zijn. Om de extra belasting tot een minimum te beperken, is 

het dus nodig om zo’n periode goed af te stemmen en zo kort mogelijk te houden. 

De periode moet ook goed aansluiten op het moment waarop de zorgpraktijk in staat is om 

met de nieuwe werkwijze en processen aan de slag te kunnen gaan. Een roadmap wordt 

daarmee een samengestelde planning op meerdere lagen (in lijn met het 

interoperabiliteitsmodel): 

• Organisatiebeleid (zorgpraktijk)
• Zorgproces
• Applicatie en IT-infrastructuur

1
 Zie hiervoor de Volwassenheidsniveaus zoals gehanteerd bij MedMij. Niveau 2: gepubliceerd; niveau 4: getoetst in PoC; niveau 5: 

getoetst in pilot / productie-omgeving; niveau 6: in gebruik bij minimaal drie productie-omgevingen. Coördinatie standaarden MedMij – 

Governance;   

https://www.medmij.nl/wp.../11/Coördinatie-standaarden-MedMij-Governance.pdf 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie6oTJ8IjfAhXSL1AKHdFMAYUQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fwww.medmij.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FCo%25C3%25B6rdinatie-standaarden-MedMij-Governance.pdf&usg=AOvVaw2EMfn53JvvxNJDMe9x0uqQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie6oTJ8IjfAhXSL1AKHdFMAYUQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fwww.medmij.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FCo%25C3%25B6rdinatie-standaarden-MedMij-Governance.pdf&usg=AOvVaw2EMfn53JvvxNJDMe9x0uqQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie6oTJ8IjfAhXSL1AKHdFMAYUQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fwww.medmij.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FCo%25C3%25B6rdinatie-standaarden-MedMij-Governance.pdf&usg=AOvVaw2EMfn53JvvxNJDMe9x0uqQ
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Onderstaand een indicatieve en optimistische tijdlijn voor aanpassingen in de 

gegevensuitwisseling: 

Bouwstenen/Berichten PoC (niveau 4) Pilot (niveau 5) 

MA, VV Februari 2019 Augustus 2019 

MO, VVV April 2019 Januari 2020 

TA, MV, MT, MG Oktober 2019 April 2020 

VMA Februari 2020 Augustus 2020 

MA: MedicatieAfspraak 

VV: VerstrekkingsVerzoek 

MO: MedicatieOverdracht 

VVV: VoorstelVerstrekkingsverzoek 

TA: ToedieningsAfspraak 

MV: MedicatieVerstrekking 

MT: MedicatieToediening 

MG: MedicatieGebruik 

VMA: VoorstelMedicatieafspraak 

Zie ook Toelichting Informatiestandaard Medicatieproces. 

3.1.i <<< Naam en vindplaats specificatiedocument (URL) >>>  

https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/informatiestandaard-

medicatieproces/ 

3.1.j  <<< Beschrijf of procesbeschrijving(en) en use case(s) onderdeel zijn van het 

specificatiedocument>>>  

De use cases zijn uitgewerkt en te vinden op: 

https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/informatiestandaard-medicatieproces/
https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/informatiestandaard-medicatieproces/
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https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/mp:V9.0.6_Ontwerp_medicatieproces 

3.1.k  <<< Andere bouwstenen die benoemd worden in het specificatiedocument >>> 

De informatiestandaard Medicatieproces is gebaseerd op zorginformatiebouwstenen 

(www.zibs.nl). 

3.1.l <<< Naam van de beheerorganisatie>>> 

Houder en eigenaar van de standaard is Stuurgroep Medicatieproces. 

Functioneel en technisch beheer liggen bij Nictiz. 

3.1.m <<< Eventuele kosten (bijv. lidmaatschap, licenties, verkrijgen van specificaties, etc) >>> 

De informatiestandaard is vrij beschikbaar. Specificaties zijn op te vragen bij Nictiz, via de 

website https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/informatiestandaard-

medicatieproces/ en via medicatieproces@nictiz.nl  

3.1.n  <<< Bouwsteen is beschikbaar vanaf datum >>> 

Versie 9.0.6 is beschikbaar sinds 26 april 2018. 

3.1.o  << Korte beschrijving van de bouwsteen >>> 

De informatiestandaard Medicatieproces is een set van afspraken over eenduidige registratie 

en uitwisseling van medicatiegegevens. De informatiestandaard gaat uit van de vier stappen 

van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik. Deze stappen 

zijn de basis voor het registreren en uitwisselen van informatie.  

3.2 Aanleiding van dit verzoek 

3.2.a  <<< Aanleiding >>>  

Zie Toelichting Informatiestandaard Medicatieproces 

3.2.b  <<< Toelichting >>>  

Zie Toelichting Informatiestandaard Medicatieproces 

3.2.c  <<< Het probleem dat opgelost dient te worden >>> 

Zie Toelichting Informatiestandaard Medicatieproces 

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/mp:V9.0.6_Ontwerp_medicatieproces
http://www.zibs.nl/
https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/informatiestandaard-medicatieproces/
https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/informatiestandaard-medicatieproces/
mailto:medicatieproces@nictiz.nl
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3.3 Maatschappelijke relevantie 

3.3.a  <<< Onderbouwing maatschappelijke relevantie >>> 

3.3.b  <<< Hoe draagt de bouwsteen bij aan het Outcome-doel Medicatieveiligheid van het 

Informatieberaad Zorg? >>>  

Zie Toelichting Informatiestandaard Medicatieproces 

3.3.c  <<< Hoe draagt de bouwsteen bij aan het Outcome-doel Patiënt Centraal van het 

Informatieberaad Zorg? >>>  

Informatiestandaard is onderdeel van het MedMij Afsprakenstelsel 

3.3.d  <<< Hoe draagt de bouwsteen bij aan het Outcome-doel Overdracht van het 

Informatieberaad Zorg? >>>  

De Bouwstenen Medicatieproces worden toegepast of kunnen worden toegepast in andere 

vormen van gegevensuitwisseling waarbij sprake is van medicatiegegevens. Momenteel 

gebeurt dit al in het Programma Ketenzorg. Andere uitwisselingen die zich hiervoor lenen 

zijn huisartswaarneming (Hwg), eSpoed, Huisarts Dossier Overdracht en de 

gegevensuitwisseling huisarts - medisch specialist conform de richtlijn daarvoor. 

3.3.e <<< Hoe draagt de bouwsteen bij aan het Outcome-doel Eenmalig vastleggen en 

hergebruik van het Informatieberaad Zorg? >>>  

De Bouwstenen Medicatieproces zijn Zorginformatiebouwstenen. Als zodanig dragen ze dus 

bij aan het outcome-doel eenmalig vastleggen en hergebruik van gegevens. De Bouwstenen 

Medicatieproces (medicatie-ZIBs) worden zorgbreed onderschreven. 

3.4 Bovensectoraal 

3.4 <<< Onderbouwing bovensectoraal, generieke toepasbaarheid >>> 

De informatiestandaard Medicatieproces is van belang voor en bruikbaar voor de patiënt en 

alle zorgverleners die een rol hebben in de medicatieketen. 

3.5 Draagvlak en behoefte gebruik? 

3.5.a  <<< In welke behoefte voorziet de bouwsteen? >>> 

De Informatiestandaard Mp 9 maakt het mogelijk om meer exact en zuiver vast te leggen 

wat er rond medicatie is afgesproken en wat er vervolgens gebeurt of verandert. Daardoor 

kunnen zorgverleners elkaar beter informeren en ontstaat er voor de patiënt en voor 
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betrokken zorgverleners een beter overzicht van de actuele stand van zaken. 

3.5.b  <<< Per relevante partij: >>>  

Beantwoording van onderstaande vragen is doel van deze open consultatie. 

<<< Naam >>> 

<<< Rol binnen de context >>> 

<<< Belangen >>> 

<<< Is deze partij mede-indiener bij dit verzoek? Zo nee, waarom niet? >>> 

<<< Op welke wijze is deze partij betrokken bij de besluitvorming met betrekking tot deze 

bouwsteen? >>>  

<<< Wat ziet deze partij als positieve punten van deze bouwsteen? >>> 

<<< Wat ziet deze partij als negatieve punten van deze bouwsteen? >>> 

<<< Wat is de algehele houding van deze partij ten opzichte van deze bouwsteen? >>> 

<<< Welke adoptierisico’s zijn er voor deze partij? >>> 

<<< Hoe wordt de adoptie van deze bouwsteen door deze partij ondersteund? >>> 

3.5.c  <<< Hoe is het daadwerkelijk gebruik? (indien onbekend een schatting)? >>> 

De Informatiestandaard is nog niet in gebruik. 

Na bereiken van het volwassenheidsniveau 5 gaan alle partijen in de medicatieketen de 

informatiestandaard in gebruik nemen. Doel van deze Open Consultatie is onder andere 

daarover nadere informatie te verkrijgen. 

3.5.d  <<< Hoe en door wie wordt het gebruik gemonitord en gemanaged? >>> 

Monitoring vindt plaats via het Monitoringinstrument bij de Outcomedoelen van het 

Informatieberaad Zorg. 

3.5.e  <<< Welke drempels en / of risico’s voorziet u bij implementatie? 

Het vergt prioritering en investeringen om de standaard te implementeren. De leveranciers 

moeten de standaard inbouwen, organisaties moeten de standaard implementeren en 

medewerkers moeten de standaard daadwerkelijk gebruiken. Het is van belang om bij de 

implementatie alle partijen te betrekken, dus zowel de beroepsgroep, organisatie en 

leveranciers.  

Continuïteit van gegevensuitwisseling met al in gebruik genomen standaarden mag niet in 

gevaar komen bij ingebruikname van deze nieuwe standaard. 

3.5.d  <<< Is er een implementatieplan en wat zijn de implementatie- afspraken? >>> 

Onderdeel van het totaalpakket van de Richtlijn dat wordt aangeboden aan het Zorginstituut 

is een implementatieplan voor de rollen/verantwoordelijkheden genoemd in de richtlijn, de 

basisset medicatiegegevens en de daarvoor aangewezen informatiestandaarden. 
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3.6 Inhoudelijke context 

3.6.a <<< Beschrijf het organisatorische werkingsgebied >>>  

Voorschrijvers, verstrekkers, toedieners en gebruikers (patiënten). 

3.6.b <<< Beschrijf op welke laag van het interoperabiliteitsmodel de bouwsteen van toepassing is 

>>>  

Proces en Informatie 

3.6.c  <<< Beschrijf hoe deze bouwsteen zich verhoudt tot andere reeds opgenomen bouwstenen 

(conflicteert niet) >>> wat is de impact op andere bouwstenen en hun gebruikers?  

Via de vaststelling van de ‘onomstreden bouwstenen’ in het Informatieberaad Zorg, heeft 

vaststelling van de Informatiestandaard Medicatieproces (Mp 9) effect op de vastgestelde 

bouwstenen Edifact en reeds ontwikkelde en in gebruik genomen HL7v3 berichten (Mg en 

Hwg). Ook raakt de Informatiestandaard Medicatieproces aan de eerder vastgestelde Basis 

gegevensset Zorg (BgZ) en het model van ZIBs. Het is de bedoeling dat berichten op basis 

van Mp 9 bestaande berichten gaan vervangen, dan wel dat Mp 9 bouwstenen worden 

opgenomen in de bestaande HL7v3 berichten. Inhoudelijke en technische afstemming over 

zorginformatiebouwstenen (Medicatieproces - ZIBs) is een doorlopend proces. 

3.6.d <<< Beschrijf in welke mate deze bouwsteen overlapt met andere reeds opgenomen 

bouwstenen als het gaat om toepassings- en werkingsgebied en wat de meerwaarde is >>> 

Zie Toelichting Informatiestandaard Medicatieproces. 

3.6.e <<< Beschrijf in welke mate deze bouwsteen meerwaarde biedt ten opzichte van 

concurrerende bouwstenen die in aanmerking zouden kunnen komen voor opname >>> 

N.v.t. – er zijn geen concurrerende bouwstenen. Zoals hierboven uiteen gezet is er wel

sprake van vervanging of upgrading van bestaande bouwstenen in het informatiestelsel.

3.6.f  <<< Beschrijf in hoeverre de bouwsteen een internationale standaard betreft of aansluit bij 

relevante internationale standaarden >>>  

In Medicatieproces wordt waar van toepassing nationale of sectorale terminologie gemapt 

naar de internationale terminologiestandaarden zoals SNOMED en LOINC. 

3.6.g <<< Beschrijf mogelijke beveiligings- of privacy risico’s >>> 

Voor het uitwisselen van informatie dient gebruik gemaakt te worden van de wettelijke 

kaders en NEN-normen t.a.v. informatie-uitwisseling. De informatiestandaard zegt hier verder 

niets over.  
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3.7 Financiën 

3.7.a <<< Wie is verantwoordelijk voor de financiën van de bouwsteen? >>> 

Functioneel en technisch beheer Nictiz mede met de inzet van medewerkers van tal van 

koepels en andere organisaties. 

Implementatie in organisatie (zorgpraktijk), processen, applicatie en IT-infrastructuur: nog te 

bepalen. 

3.7.b <<< Is de financiering duurzaam geborgd?>>>  

Functioneel en technisch beheer: ja 

Beheer en onderhoud in applicatie en IT-infrastructuur: nee / nog niet 

3.7.c  <<< Wat is de economische onderbouwing van de bouwsteen? >>> 

Verbeteren van uitwisseling medicatiegegevens verhoogt medicatieveiligheid en vermindert 

het aantal geneesmiddelen gerelateerde ziekenhuisopnames. 

3.7.d <<< Wat zijn de belangrijkste baten en kostenposten per stakeholder? >>> 

Zorgpraktijk: personele kosten voor verandering in zorg- en werkprocessen 

Applicatie en IT-infrastructuur leveranciers: ontwikkelkosten en daarna beheer en onderhoud 

Baten: op macro-niveau minder kosten voor medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames. 

3.7.e <<< Draagt de bouwsteen bij aan administratieve lastenverlichting? >>> 

Ja. Sectoren die nu nog niet of weinig elektronisch uitwisselen, wachten op de nieuwe 

informatiestandaard alvorens zij gaan investeren. Door meer elektronisch uit te wisselen, 

verminderen de registratie lasten (geen fax meer!). 

3.7.f  <<< Zijn de kosten voor implementatie acceptabel, bekend en inzichtelijk? >>> 

De kosten zijn nog niet inzichtelijk. Dat wordt onderdeel van het implementatieplan van de 

Richtlijn "Overdracht van medicatiegegevens in de keten". 

3.8 Alternatieven 

3.8 <<< Alternatief: >>> 

3.8.e.a Geen 

<<< Naam >>> 

3.8.e.b <<< Voordelen ten opzichte van de voorgestelde bouwsteen >>> 



 Toelatingscriteria voor Informatiestandaard Medicatieproces MP9 

05-12-18 Pagina 15 van 16 

3.8.e.c 

<<< Nadelen ten opzichte van de voorgestelde bouwsteen >>> 

3.9 Intellectueel eigendom 

3.9.a <<< Eigenaar van het intellectueel eigendom >>> 

3.9.b <<< Beveiligingsvorm van het intellectueel eigendom >>> 

Geen 

3.9.c <<< Voorwaarde voor gebruik door derden >>> 

Geen 

3.10 Kennismanagement 

3.10.a <<< Hoe is het kennismanagement ingericht? >>> 

In de ontwikkelfase via het programma Medicatieproces. 

Nictiz beheert de informatiestandaard. 

Er dient geïnvesteerd te worden in kennisopbouw in de zorgpraktijk en bij leveranciers. 

3.10.b <<< Hoe worden partijen betrokken? >>> 

Het programma Medicatieproces heeft, naast de stuurgroep, een multidisciplinaire 

projectgroep en een Expertpanel. De Projectgroep is verantwoordelijk voor het operationeel 

beheer van de informatiestandaard, de inhoudelijke ontwikkeling en bereidt wijzigingen 

voor. Het Expertpanel toetst de inhoud van de producten en voorgestelde wijzigingen. 

3.10.c  <<< In welke vorm wordt kennis en informatie beschikbaar gesteld? >>> 

Via de website van Nictiz. 

3.10.d <<< Hoe worden vragen en opmerkingen van betrokkenen behandeld ? >>> 

Vragen en voorstellen tot wijziging worden ingediend bij het programma en het programma 

bespreekt deze met Projectgroep en Expertpanel. 

3.11 Lifecyclemanagement 
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3.11.a <<< Hoe is het beheer en onderhoud ingericht en is dit transparant inzichtelijk? >>> 

Het beheer wordt op dit moment uitgevoerd door het project (zie eerdere beschrijvingen) en 

gaat overgedragen worden aan een beheerstructuur. Dit wordt naar verwachting in 2019 

gerealiseerd. 

3.11.b <<< Welke aspecten zijn bepalend voor de levensduur van deze bouwsteen? >>> 

Daadwerkelijk gebruik is bepalend voor de ontwikkeling van de standaard. 

Evenals de ontwikkeling van de zorgpraktijk. 

3.11.c  <<< Wat is de verwachte levensduur van deze bouwsteen? >>> 

De informatiestandaard Medicatieproces is ontwikkeld om huidige problemen te 

ondervangen. Beheer en onderhoud zullen altijd nodig zijn zodat de informatiestandaard 

blijft aansluiten bij veranderingen in de zorg op organisatie of proces. Wat die 

veranderingen zullen zijn valt echter nu niet te voorzien. Het valt echter niet te verwachten 

dat deze bouwsteen nodeloos wordt of zal ophouden te bestaan. 

3.11.d <<< Hoe lang duurt het uitfaseren of vervangen van deze bouwsteen? >>> 

nvt 

3.12 Wanneer is het een succes? 

3.12 <<< Wanneer is het opnemen van de bouwsteen een succes? >>> 

Na gebleken implementatie en gebruik; als blijkt dat patiënten en zorgverleners beter 

geïnformeerd zijn over medicatiegegevens; als blijkt dat er zich minder fouten voordoen in 

de medicatieketen. 

3.13 Verklarende woordenlijst 

3.13 <<< Geef de definities zijn van de begrippen en afkortingen die onderdeel uitmaken van 

de aan dit verzoek gerelateerde aangeleverde informatie. Dit kan eventueel in de vorm van 

een bijlage. De betekenis van de begrippen en afkortingen dient breed gedragen te zijn en 

geen verrassingen te bevatten voor betrokkenen. >>>  

Zie Toelichting Informatiestandaard Medicatieproces. 




