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--Financiering Kickstart Medicatieoverdracht

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS,
Eind september vroegen wij uw aandacht voor de Kickstart van het Programma Medicatieoverdracht. Tot onze
verbazing is de financiering van de Kickstart niet in de VWS-begroting opgenomen. In de schriftelijke
vragenronde hebben diverse partijen aandacht besteed aan het ontbreken van deze Kickstart.
In de schriftelijke beantwoording geeft de minister aan dat hij de Kickstart doorschuift “gezien de demissionaire
status van het kabinet”.1 Dat is opmerkelijk. Dit project is staand beleid en op geen enkele wijze controversieel.
Het is omarmd door alle veldpartijen en het ministerie zelf. In een Kamerbrief van februari 2021 staat beschreven
dat het programma Medicatieoverdracht het “vlaggenschip” is van de gegevensuitwisseling, en dat de Kickstart
in 2021 begint.2 Ook in een recente Kamerbrief van oktober 2021 wordt gesproken over het “lopende VWSprogramma Medicatieoverdracht”.3
Het programma Medicatieoverdracht draagt bij aan veilig medicatiegebruik, kwaliteit van zorg en transparantie.
Het voorkomt onnodige medicatiefouten en daarmee 27.000 ziekenhuisopnamen per jaar, en bespaart dus
substantiële zorgkosten. Uitstel van de Kickstart stelt patiënten onnodig langer bloot aan mogelijke
medicatiefouten. Dat is niet uit te leggen aan patiënten(verenigingen), zorgverleners, leveranciers en
bureaumedewerkers die al geruime tijd zeer intensief en constructief in het programma Medicatieoverdracht
samenwerken.
➢ Als organisaties die deelnemen aan het Programma Medicatieoverdracht vragen we de Tweede Kamer
om de minister te verzoeken financiering voor de Kickstart vrij te maken zodat de Kickstart zo spoedig
mogelijk doorgang kan vinden.
Met vriendelijke groet, namens
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