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Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) 
zet zich in voor een goed, veilig en betaalbaar 
geneesmiddelgebruik. Al 25 jaar verspreidt het 
IVM kennis om de farmaceutische zorg, het 
voorschrijfgedrag en de medicatieveiligheid te 
verbeteren. Het IVM is dé specialist op het 
gebied van medicatieveiligheid en komt met 
praktijkgerichte adviezen en oplossingen.   
 
 
OVER HET BELANG EN OORZAKEN 

Door: 

Fokke Rispens  

 
Ketenarchitect en veranderkundige 
fokke.rispens@ebpi.nl  
 
VISMA Connect (voorheen EBPI) heeft als missie 
om efficiënte, veilige en gekwalificeerde digitale 
informatie uitwisseling mogelijk te maken, 
tussen organisaties onderling en met burgers. Dit 
door het aanbieden van ontwerp, realisatie en 
beheer van informatieketens. 
 
 
 
 
DE “IST” EN GEDACHTENEXPERIMENT 
“ALLES OMDRAAIEN” 
 

t.b.v. consultatierondes VWS, d.d. 13 februari 2019 
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Belang medicatieveiligheid 
14 – 90% van de medicatie-overzichten kent discrepanties 

• Bij 32 van 40 patiënten een discrepantie, in totaal 174 stuks  

Schutter et al. 2018. Tijdschrift voor Psychiatrie 60: 601-605 

• Bij 73 van de 84 patiënten een discrepantie, in totaal 239 
stuks  

Alons et al. 2015. PW Wetenschappelijk Platform 9:a1536 

 

Ontslagrecepten bevatten veel onduidelijkheden 

• 92% bevat fouten of onduidelijkheden 

• 31% discrepanties in gebruik, vooral rond thuismedicatie  

Ensing et al. 2017. J Clin Pharm Ther. 42:170-177 

 

Dit kan leiden tot schade bij de patiënt 

• 80 van 426 heropnames in ziekenhuis is medicatiegerelateerd 

• 30 waren potentieel vermijdbaar 

Uitvlugt et al. 2018. Nederlands Platform voor Farmaceutisch 
Onderzoek 3:a1686 
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• 67,5% van de mensen gebruikt geneesmiddelen. 

• 13,5% van de apotheekbezoekers gebruikt 5 of meer middelen, 
vooral ouderen gebruiken meer geneesmiddelen. 

(SFK, 2018) 

• In 2013 waren er 49.000 geneesmiddelgerelateerde acute 
ziekenhuisopnames. 

• 47,4% was potentieel vermijdbaar 

(Erasmus MC, 2017) 

patiëntfactoren niet meegewogen geen beschermende maatregelen 

ongeschikt middel monitoring ontbreekt 

dubbele bijwerking  herhaling allergie/bijwerking 

interactie overig 



Enkele oorzaken ontbreken medicatieveiligheid 

ZORGPROCES INFORMATIE 

APPLICATIE IT-INFRASTRUCTUUR 

Onduidelijk wie 
dossierhouder is 

Vaak incompleet 
medicatieoverzicht 

door gebrekkig proces 

Signaal ‘allergische reacties’ 
verdwijnt in communicatie -> 

verkeerde voorschriften. 

Reden stoppen 
medicijn ontbreekt 

Patiënt weinig 
betrokken 

Onduidelijk wie de 
voorschrijver is van een 

regel in dossier 

Gegevens worden na 
overdracht handmatig 

opnieuw ingevoerd 

Patiënt kan gebruik niet 
makkelijk ingeven in een 

applicatie 

Machtiging van patiënt 
vereist bij meervoudige of 

oude behandelrelatie 

Bij elkaar harken van 
informatie… 

Geen governance / 
signalering op 

onvolledig proces 

Geen controle met nieuwe 
ziektebeelden/informatie 

mogelijk (voorbeeld nier, lever) 

Er zijn vele oorzaken, wat is er aan de hand? Een wirwar aan informatiestromen in de IST helpt niet… 

Vele 
informatiestromen 

en actoren 
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N:M relaties tussen systemen -> 
veel koppelvlakken -> risico op ruis 

verminderde beschikbaarheid 

Op veel plaatsen 
‘een’ medicatie 

overzicht 



 
 
 
 
 

Huisarts 

Patiënt 

Apotheker 

Ziekenhuis 

Behandelend 
Arts 

Verpleegkundige 

Ziekenhuis 
Apotheker 

Huidige situatie en medicatieproces 9.0.7: 
 
Eén patiënt veroorzaakt een wirwar van informatie 
stromen tussen zorgaanbieders, die allen hun eigen 
dossier voeren 

Voor verantwoorde medicatie is een  
Betrouwbaar, actueel en beschikbaar medicatieoverzicht essentieel! 
 
Dat is lastig, onder andere door:  
 
• N:M Relaties, vele medicatieoverzichten, wat ligt waar? 

 
• “Verstopte” proces-choreografie en daarom moeilijk om de ‘state’ 

van een voorschrift te zien. Volledigheid is moeilijk te detecteren 
 
• Machtigen (consent) complex, door vele stromen en actoren 

 
Paragraaf 5.2.2 Medicatieproces 9.0.7 (bijlage) 
 
“De patiënt is gelijktijdig digitaal op veel plaatsen (incompleet) 
aanwezig” en “De patiënt is fysiek maar op één plaats tegelijk!”, het 
beeld van “Dossier op de buik” in de patiënt journey. 
 
Daarom, om de gedachten op te rekken, een “gedachtenexperiment”  
 
“Alles omdraaien*”: (naar een andere informatiestroom topologie) 
 
Motto: “Registratie aan de bron en vastleggen voor (bij) de patiënt!” 

IST & Medicatieproces 9.0.7, alles omdraaien? 

Werkelijke complexiteit: ordegrootte 200 mln receptregels per jaar, die – onderhouden door 
verschillende zorgverleners – in verschillende systemen -  minimaal statussen voorgeschreven, 
verstrekt, gebruikt krijgen. Daar bovenop komen nog de ziekenhuis en GGZ medicaties en 
informatiestromen. Aantal afgeleid van: 
https://farmaactueel.nl/Downloads/FactsheetABNAMRO.pdf   

* Gedachten experiment “Alles omdraaien” uitgevoerd, naar aanleiding van een lezing van Guus van 
Montfoort voor de Denktank IZO, d.d. 22 november 2018, Corpus Leiden 

4 

? 

https://farmaactueel.nl/Downloads/FactsheetABNAMRO.pdf


Huisarts 

Patiënt 

Apotheker 

Ziekenhuis 

Behandelend 
Arts 

Verpleegkundige 

Ziekenhuis 
apotheker 

Maak iedere patiënt houder van zijn medicatieoverzicht; 
zorg dat zorgaanbieders, zorgverleners en mantelzorgers 
hierin kunnen lezen en schrijven.  

• Eén vindplaats “bij” de patiënt, waarin alle medicatie is terug te 
vinden. Daardoor patiënt ook meer betrokken. 
 

• Controle op ‘state’ en van voorschriften is eenvoudiger 
 

• Controleren op foutieve combinaties is eenvoudiger ook in 
combinatie met andere zorginformatie-bouwstenen 
 

• Er is één gegevensstroom per zorgverlener: richting de patiënt 
 

• Eenvoudiger machtigen - door openstellen van de vindplaats - aan 
zorgverleners en mantelzorgers. En dit kan procesbased 
 

• Eenvoudiger signalering van wijzigingen  - aan zorgverleners - door 
abonnementen.  

 
• Patiënt ziet wie inkijkt, wijzigt en op de hoogte wordt gehouden 
 
• Voor patiënt, mantelzorgers en zorgverleners is duidelijk wie 

betrokken/ verantwoordelijk is  (met contactgegevens) 
 
• Deze topologie van gegevensstromen vereenvoudigt de complexiteit 

en verbetert de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het 
medicatieoverzicht. 

 
• Veranderkundig: er ontstaat een spiegel, van waaruit kan 

worden geleerd, aangesproken en verbeterd. 

Registratie aan de bron, vastleggen voor (bij) de patiënt  

Ook leuk: een zelfde topologie is ook goed toepasbaar in 
netwerkzorg, waarin meerdere zorgverleners en mantelzorgers 
‘gelijktijdig’ betrokken zijn bij zorgprocessen van een patiënt. 
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Voorbeelden “vastleggen voor (bij) de burger/patiënt” 

Voorbeeld Enkele kenmerken 

https://www.mijnpensioenoverzicht.nl 
(voor pensioenen) 

• Private samenwerking in BSN domein - Digid 
• Werkt (alle Nederlanders) 
• Alleen beschikbaar stellen informatie, geen update functie 
• Eén aanbieder 

https://mijn.overheid.nl 
(voor overheidscommunicatie richting burger) 

• Publiek, BSN domein - Digid 
• Werkt (alle Nederlanders, 1.2 miljard abonnementen) 
• Alleen beschikbaar stellen informatie, geen update functie 
• Eén aanbieder 

http://www.vitalink.be 
(o.a. medicatie) 

• Publiek – Electronische Identiteitskaart 
• Werkt (6.8 miljoen Vlamingen) 
• Machtigingen zorgverleners 
• Eén aanbieder 

PGO, MedMij....? • Privaat, 2 Factor Authentication, geen garantie dat patiënt een PGO heeft 
• Kinderschoenen 
• Pull/GET based, niet updatable door zorgaanbieders, dus geen volledigheid 
• Vele aanbieders: dus N:M en weet de patiënt waar al zijn gegevens staan? 

Zo raar is “Alles omdraaien” wellicht dus niet….! 
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• Tip: overdenk en overweeg informatiestroom topologie van 
“vastleggen voor (bij) de patiënt” (in termen van voordelen, gevolgen 
en risico’s), ook in kader van EU-wetgeving en haar gevolgen. 

• Aanbeveling: houd zorginformatie bouwstenen vast en breid deze uit 
• Tip: Onderzoek (nieuwe) validatiemogelijkheden inhoud 

medicatieoverzicht 

• Tip: Onderzoek (nieuwe) validatiemogelijkheden van status van 
medicatiecyclus 

• Aanbeveling: zet “Gegevensuitwisseling voor verantwoord 
medicijngebruik” bij de prioritaire use cases VWS 

Enkele aanbevelingen 

Vragen? 

All icons used in this presentation, except Visma en IVM, made by Freepik from www.flaticon.com 

http://www.freepik.com/


Bijlage: Betrouwbaarheid en beschikbaarheid in 
ontwerp van medicatie proces v9.0.7 

Beschikbaarheid? Actualiteit? 

Bron: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/mp:V9.0.7_Ontwerp_medicatieproces 

Veel en goed werk verricht, maar… 

Betrouwbaarheid? 
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