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Onderwerp Toetsing richtlijn voor veilige overdracht van medicatiegegevens

Geachte heer/mevrouw,
De beschikbaarheid van het actuele medicatieoverzicht is een basisvoorwaarde
van veilige zorg waaraan elke zorgverlener bijdraagt. De Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) hecht veel waarde aan invoering van een inmiddels
bestaande richtlijn, waardoor taken en verantwoordelijkheden in de praktijk
worden ingevuld.
In 2011 zal de IGZ de naleving van de richtlijn toetsen. Bij risicovolle situaties zal
zij handhavend optreden op basis van de Kwaliteitswet zorginstellingen, de Wet op
de beroepen in de individuele gezondheidszorg en de Geneesmiddelenwet.
Op initiatief van de IGZ en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
hebben de kennisorganisaties, beroepsgroepen, branche- en koepelorganisaties
uit de zorg - ActiZ, GGZ Nederland, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, NICTIZ,
NPCF, NVZ, NVZA, Orde, V&VN, Verenso en ZN - in april 2008 gezamenlijk een
conceptrichtlijn vastgesteld voor veilige overdracht van medicatiegegevens. De
VGN, FNT en NMT hebben zich daar ook bij aangesloten.
Met deze partijen heeft de IGZ een implementatietraject afgesproken voor de
periode april 2008 tot en met 31 december 2010. De conceptrichtlijn zal eind
2010 als richtlijn vastgesteld worden.
De afspraak met alle partijen is dat vanaf 1 januari 2011 bij elk voorschrijfmoment een actueel medicatieoverzicht beschikbaar is.
De conceptrichtlijn beschrijft doel, reikwijdte, verantwoordelijkheden voor de
betrokken zorgprofessionals en de basisprincipes voor overdracht van medicatiegegevens en is opgesteld binnen de geldende wet- en regelgeving.
Het doel van de conceptrichtlijn is het voorkomen van fouten bij overdracht van
medicatiegegevens en het vergroten van de patiëntveiligheid doordat zorgprofessionals elkaar op tijd en goed informeren. De conceptrichtlijn is van
toepassing op elke situatie waarin medicatie wordt voorgeschreven, gewijzigd of
gestopt en op elke situatie waarin medicatie ter hand wordt gesteld of door
professionals wordt toegediend.
Zorgverleners stellen lokaal of regionaal gezamenlijk een protocol ‘overdracht van
medicatiegegevens’ op, gebaseerd op de conceptrichtlijn, waarin voor elke situatie
is beschreven hoe de overdracht van medicatiegegevens en daarmee de beschikbaarheid van een actueel medicatieoverzicht in het zorgverleningproces is
verankerd.
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Dit protocol dient als basis om ervoor te zorgen dat:
1 bij elk contact met een voorschrijver altijd een actueel medicatieoverzicht
beschikbaar is waarop het medisch handelen wordt gebaseerd;
2 bij een spoedopname zo snel mogelijk, maar zeker binnen 24 uur, een actueel
medicatieoverzicht beschikbaar is;
3 bij overdracht naar de volgende schakel zo snel als nodig is voor verantwoorde
zorg, maar zeker binnen 24 uur, het actuele medicatieoverzicht beschikbaar is.
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Op de website www.medicatieoverdracht.nl staat de volledige tekst van de
conceptrichtlijn.
U kunt ook contact opnemen met uw koepel of belangenvereniging.
Ik reken op uw medewerking.

Hoogachtend,

Prof. dr. G. van der Wal,
Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg
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