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Verbeteren van de medicatieveiligheid is een belangrijk aandachtspunt in de zorg. Vorig jaar is de
richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens’ als standaard opgenomen in het Kwaliteitsregister van
het Zorginstituut. Deze kwaliteitsstandaard moet de medicatieveiligheid sterk vergroten, onder meer
door een goede elektronische gegevensuitwisseling.
Het landelijke programma Medicatieoverdracht heeft de opdracht de kwaliteitsstandaard en de
bijbehorende informatiestandaarden, zoals Medicatieproces (MP) versie 9, zorgbreed te
implementeren en dus ook in de ggz. Dit gebeurt stapsgewijs. In de stappen drie t/m zes wordt
informatiestandaard MP versie 9 ingebouwd in de systemen van de zorgverleners en
geïmplementeerd bij de zorgaanbieders (zie figuur). Meer informatie over het tien-stappenplan.
Resultaten van de B-modules van VIPP GGZ dragen bij aan dit stappenplan, met name aan stap drie
maar ook aan stap vier. Deze notitie beschrijft op welke wijze de B-modules bijdragen aan het tienstappenplan Medicatieoverdracht.

Module B1: medicatievoorschriften digitaal aanbieden
Module B1 gaat over het elektronisch kunnen versturen van een recept naar de apotheek. Hierbij
stelt de VIPP GGZ regeling eisen aan de versie van de informatiestandaard, namelijk MP versie 91. In
de regeling staat bij B1 het volgende.
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In MP versie 9 heet een recept een ‘medicatieafspraak met verstrekkingsverzoek’ conform de terminologie
die de richtlijn en de informatiestandaard wordt gehanteerd.

Dit betekent dat EVS-leveranciers elektronisch recepten moeten kunnen versturen conform de
informatiestandaard MP versie 9. Dit levert het resultaat op van stap drie uit het tien-stappenplan
van Medicatieoverdracht.
“De voorschrijver zorgt voor de medicatieafspraak richting de apotheker met of zonder
verstrekkingsverzoek. De medicatieafspraak bevat ook de reden van voorschrijven en informatie over
nierfunctie, lengte en gewicht. Informatie over voorschrijven, inclusief stoppen en wijzigen van
medicatie, is beschikbaar voor zorgverleners en patiënt. Vanaf nu zijn medicatieoverzicht en
medicatiebewaking gebaseerd op medicatieafspraak en logistieke verstrekkingen.”

In praktijk zullen de leveranciers deze mogelijkheid nog niet bieden, omdat apotheeksystemen deze
versie van MP nog niet kunnen ontvangen. Om recepten toch elektronisch naar apotheken te kunnen
versturen, bieden EVS-systemen ook de mogelijkheid om dit met MP versie 6.12 te kunnen doen.
EVS-leveranciers die ook module B2 ondersteunen moeten echter ook aanpassingen doen om het
elektronische recept te versturen als een combinatie van de medicatieafspraak met
verstrekkingsverzoek, zoals MP versie 9 dat vereist. Ondanks dat zij het elektronisch recept conform
versie 6.12 versturen. De verwachting is dat de upgrade van versie 6.12 naar versie 9 vrij eenvoudig
is, zodra apotheeksystemen deze nieuwe versie van het elektronische recept kunnen ontvangen.

Module B2: actueel overzicht van medicatie raadplegen, medicatieverificatie op
uitvoeren en medicatieoverzicht verstrekken aan de patiënt bij ontslag
Module B2 stelt een aantal eisen rond het opvragen van medicatiegegevens bij opname en/of
poliklinisch consult en het meegeven van een actueel medicatieoverzicht bij ontslag uit de kliniek.
Verder geldt de eis dat andere zorgverleners in de keten - zoals huisartsen, apothekers of medisch
specialisten - het voorschrift (= medicatieafspraak) van de psychiater moet kunnen opvragen uit het
EVS. In resultaatverplichting vier van module B2 staat hierover het volgende.

Daarom moeten de leveranciers dus ook de informatiestandaard MP versie 9 inbouwen.
Het resultaat is dat zorgverleners in stap drie van het tien-stappenplan de medicatieafspraak die de
psychiater met de patiënt heeft gemaakt, kan opvragen en gebruiken voor het verifiëren van
zijn/haar medicatie in stap vier.

