
05-12-18 Pagina 1 van 4 

Toelichting Informatiestandaard Medicatieproces (Mp 9) 

Inleiding 
Het NHG en de KNMP leggen u graag de Informatiestandaard Medicatieproces voor in de vorm van 

een open consultatie. Deze informatiestandaard wordt namens de Stuurgroep van het programma

Medicatieproces ontwikkeld. De stuurgroep is samengesteld uit de volgende partijen: ActiZ, FMS, 

GGZ-N, KNMP, Nictiz, NHG, NVZA, NFU, Patiëntenfederatie Nederland en VWS. 

De open consultatie is één van de stappen in het proces van vaststelling van de informatiestandaard 

door het Informatieberaad Zorg als bouwsteen in het zorgbrede informatiestelsel. Het doel van deze 

open consultatie is tweeledig: 

1. de noodzakelijke stappen zetten voor vaststelling door het Informatieberaad Zorg van de

informatiestandaard medicatieproces als richtinggevende standaard als bouwsteen voor het

informatiestelsel;

2. ophalen van behoeften, wensen, informatie over plannen ten aanzien van de implementatie

van de informatiestandaard medicatieproces en waar al bekend, de verdere ontwikkeling

De noodzaak voor open consultatie op dit moment, is het voornemen om de informatiestandaard 

Medicatieproces 9 onderdeel te maken van het totale pakket dat aangeboden gaat worden aan het 

Zorginstituut voor de Richtlijn "Overdracht van medicatiegegevens in de keten" .

Vragen open consultatie 

Gezien het zorgvuldige traject in de ontwerpfase en beproeving, waarbij experts vanuit de zorg en 

leveranciers zijn betrokken via open inschrijving, heeft deze open consultatie het doel om 

antwoord te krijgen op de volgende vragen: 

1. We vragen partijen aan te geven of en hoe zij aan de slag kunnen met de informatiestandaard

Medicatieproces versie 9.0.6 (gepubliceerd op 26 april 2018]).

2. Wij vragen partijen aan te geven wat zij nodig hebben voor implementatie en/of het maken van

een implementatieplan om in hun sector aan de slag te gaan met het implementeren en in

gebruik nemen van de informatiestandaard.

3. Daarbij vragen we ook aan te geven op welke wijze de informatiestandaard Medicatieproces

meerwaarde biedt voor de beroepsgroep die u vertegenwoordigt. Deze informatie is mogelijk te

gebruiken bij de implementatie-ondersteuning van de zorgpraktijk.

4. Welke zaken zijn voor uw sector belangrijk om mee te geven met het oog op de

doorontwikkeling van de informatiestandaard (denk bijvoorbeeld aan zaken als: implementatie,

gebruikersinformatie, ….., enz.). 

Hieronder lichten wij een aantal relevante zaken nader toe. 

https://www.nictiz.nl/programmas/medicatieproces/
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Achtergrond Programma Medicatieproces 
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. 

Na afstemming met diverse betrokken partijen is dit model bij de start van het Informatieberaad 

Zorg 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. 

Vervolgens is het Programma Medicatieproces gestart en ingericht. Het programma bestaat uit een 

stuurgroep, een projectgroep en een expertpanel, alle zorgbreed samengesteld. 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 aan de zorgpraktijk. 

Informatiestandaard Medicatieproces (Mp 9) 
De informatiestandaard richt zich op de gegevensuitwisseling over medicatie tussen alle betrokkenen 

in de medicatieketen: voorschrijvers, verstrekkers, toediener en patiënt. In de Informatiestandaard 

wordt onderscheid gemaakt tussen de therapeutische gegevens en de logistieke gegevens bij de 

uitwisseling. Dit leidt tot het definiëren van een aantal zorginformatiebouwstenen (ZIBs), de 

bouwstenen medicatieproces (zie verder onder ‘achtergrond’). 

De informatiestandaard bestaat uit een aantal onderdelen zoals een procesbeschrijving medicatie, 

use cases, een functioneel ontwerp en een technisch ontwerp.  

De Informatiestandaard medicatieproces is een standaard in ontwikkeling. Momenteel is versie 9.0.6, 

gepubliceerd op 26 april 2018, de actuele versie die nu beproefd wordt. 

Diverse onderdelen van deze Informatiestandaard zijn of worden momenteel beproefd in Proof of 

Concepts (PoC) of pilots bij specifieke interacties. Niet alle onderdelen en interacties zijn al beproefd 

in pilots. Om die reden heeft de Informatiestandaard Medicatieproces volwassenheidsniveau 2 (en 

onderdelen volwassenheidsniveau 4)1. De PoCs en pilots leiden tot aanpassingen. Tegelijkertijd 

kunnen we vaststellen dat de ingeslagen weg de juiste is. Het is dus te vroeg om de 

Informatiestandaard vast te stellen als bouwsteen voor het informatiestelsel die al geschikt is voor 

implementatie; wel vinden we het belangrijk dat voor de verdere ontwikkeling en implementatie van 

deze informatiestandaard deze gezien wordt als richtinggevend.  

Richtlijn medicatieoverdracht in de keten 
Het ligt in de bedoeling om uiterlijk 1 maart 2019 een nieuwe versie van de Richtlijn "Overdracht van 
medicatiegegevens in de keten" aan te bieden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het

register van kwaliteitsstandaarden. De ontwikkeling van de Richtlijn en van de Informatiestandaard

medicatieproces zijn parallel verlopen.  

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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Het leidt geen twijfel dat er samenhang bestaat en moet bestaan tussen de Richtlijn en de

Informatiestandaard.  

Voor de volledigheid willen we aangeven dat bezien vanuit de Richtlijn medicatieoverdracht in de 

keten en vanuit het perspectief van medicatieveiligheid niet alleen de uitwisseling van 

medicatiegegevens van belang is maar ook van diverse andere gegevens zoals onder andere 

geneesmiddelovergevoeligheden, contra-indicaties of uitslagen van laboratoriumonderzoek.  

Achtergrondinformatie bij de informatiestandaard Medicatieproces en de bouwstenen 

Medicatieproces 
Informatie over medicatie is opgeslagen in systemen van verschillende zorgverleners zoals de 

huisarts, apotheker, specialist, tandarts of psychiater. Medicatiebehandelingen zijn vaak aan elkaar 

gerelateerd, terwijl actuele medicatiegegevens met de huidige standaard Medicatieveiligheid (v 

6.12.x) nog onvoldoende kunnen worden uitgewisseld. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in 

doseringen, of het eerder stoppen of juist langer toedienen van medicatie. Hierdoor ontstaat een 

incompleet beeld van de medicatie van een patiënt. Het programma Medicatieproces heeft een 

nieuwe informatiestandaard Medicatieproces (MP 9.0.x) ontwikkeld met als doel een betere 

uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners en beter inzicht voor de patiënt. Deze 

standaard is gepubliceerd en wordt op dit moment getest in PoCs en pilots. 

Bouwstenen medicatieproces 

De vier stappen in het medicatieproces, voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik, vormen de 

basis voor het registreren en uitwisselen van informatie. Ook is een scheiding tussen therapeutische 

en logistieke gegevens aangebracht. Dit heeft als voordeel dat het medicatieoverzicht van een 

patiënt duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen wat de arts heeft voorgeschreven, 

gewijzigd of gestopt, wat de apotheek op basis daarvan heeft geleverd en wat de patiënt 

daadwerkelijk gebruikt. In deze animatie en factsheet worden de bouwstenen toegelicht. 

https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/medicatieveiligheid/
https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/informatiestandaard-medicatieproces/
https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/informatiestandaard-medicatieproces/
https://youtu.be/ED6AGsXCTr8
https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/08/Factsheet_medicatieproces_juli2018.pdf
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Tot slot 
Deze consultatie is opgesteld door KNMP en NHG samen met het programmateam Medicatieproces. 

Na de consultatie zal in het Informatieberaad van maart 2019 de vraag voorliggen of de leden 

instemmen met opname als bouwsteen in de basisinfrastructuur van het informatiestelsel als 

richtinggevende standaard. De input die opgehaald wordt in de consultatie wordt gebruikt om te 

analyseren of de opname van de informatiestandaard Medicatieproces in de basisinfrastructuur 

breed gedragen wordt. Daarnaast levert deze inzicht in eventuele aandachtspunten bij 

implementatie in systemen, aanpassingen aan processen en ondersteuning van de zorgpraktijk bij 

het werken met de aangepaste processen en systemen. 

Wij kijken uit naar uw reactie. 

Reinier Bax, Rob Dijkstra, 

Voorzitter sectiebestuur LOA-KNMP Bestuursvoorzitter NHG 




