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Gegevensuitwisseling

Geachte leden van de vaste Kamercommissie VWS,

Risico’s op vermijdbare fouten en daarmee gepaard gaande ziekenhuisopnames moeten wat de
apothekersorganisatie KNMP betreft zo snel mogelijk verkleind worden. De KNMP heeft zorgen over de
betrouwbaarheid van patiëntgegevens omdat het medicatieoverzicht niet altijd actueel is en essentiële
informatie als labwaarden in de regel ontbreekt. De KNMP vraagt u om tijdens het Algemeen Overleg
Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming op 9 oktober de urgentie uit te spreken om de
overdracht van medicatiegegevens in de keten zo snel mogelijk te implementeren.
Toename overdrachtsmomenten
Met de trend van ouderen die langer thuis blijven wonen en verkorte opnameperiodes van patiënten, nemen de
verplaatsingen tussen huis en zorginstellingen toe. Patiëntgegevens worden steeds meer zorgbreed ingezet en
gegevensuitwisselingen gaan daarmee over verschillende zorgsectoren heen. Het gevolg daarvan is een
intensivering van overdrachtsmomenten. Minister Bruins wil digitaal het nieuwe normaal maken voor
gegevensuitwisseling in de zorg. De KNMP is samen met NHG aanjager van het digitaliseren van de
overdracht van medicatiegegevens en ondersteunt deze voortzetting van harte.
Patiëntveiligheid voorop
De toename van overdrachtsmomenten vraagt vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid om intensievere
gegevensuitwisseling tussen apothekers en andere zorgverleners. De apotheker kan als medicatiespecialist de
veiligheid juist voor kwetsbare patiënten helpen vergroten door tijdige en volledige uitwisseling van actuele
medicatiegegevens. Het digitaal versturen van een volledig, actueel en geverifieerd medicatieoverzicht van en
naar het ziekenhuis bij opname van een patiënt is echter momenteel te vaak nog niet mogelijk. De taal en
techniek van de verschillende sectoren sluiten niet altijd op elkaar aan. Daarnaast ontbreekt vaak de digitale
terugkoppeling naar openbaar apothekers na een pre-operatieve intake van patiënten voor ziekenhuisopname.
Die essentiële terugkoppeling ontbreekt te vaak ook na het ontslag uit het ziekenhuis. Hierdoor zijn
medicatiewijzigingen die door het ziekenhuis zijn doorgevoerd veelal niet bekend bij openbaar apothekers.
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Implementeer overdracht medicatiegegevens zo snel mogelijk
De patiëntveiligheid komt onnodig in het geding als de medicatiebewaking niet optimaal is. Apothekers maken
daarom werk van informatiestandaarden om de medicatieveiligheid in de gehele medicatieketen verder te
verhogen. Wij vragen u om optimale medicatiebewaking en medicatie-effectiviteit door urgente implementatie
van de overdracht van medicatiegegevens mee te nemen in uw inbreng.
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