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Regionaal samen werken aan medicatieveiligheid
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VV&T’s Apotheken *) AHH’s

*) exclusief dienstapotheken en polithekenfaciliteert regionale samenwerking



eTRS: samen werken aan betere medicatiezorg
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Medicatieveiligheid

Efficiënte zorg Welbevinden medewerkers

Welzijn van patient

• Actualiteit en volledigheid

• Transparantie in keten

• Opvolging afwijkingen

• …

• Geen verstoring apotheker

• Geen gedoe met papier

• Efficiënte communicatie

• …

• Meer tijd voor echte zorg

• Opvolging (bij)werking(en)

• Complexe zorg ook thuis

• …

• Gebruiksgemak oplossing

• Meer aandacht voor cliënt

• Teamwork in het netwerk

• …

Samenwerken 

medicatiezorg



Regionale samenwerking: van inkoop tot beheer
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# te contracteren 

apothekers en AHH’s
100+ # te contracteren 

thuiszorgorganisaties
10+

1 contract met CHS 

inzake CareXS Meddy

3500+ # BEM 3+ patienten

(met rol van thuiszorg)



Begroting regionale eTRS-implementatie en rol SET

SET
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Éénmalige
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projectinzet, ICT en 
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Aanpak selectie- en contractering eTRS-dienstverlener
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Huidige scope van de eTRS-implementatie

Deelnemers

Functionaliteiten Integratie / koppelingen

Cliëntenpopulatie

• Thuiszorgorganisaties

• Openbare apotheken / AHH’s

• Dienstapotheken / politheken

• Intramurale zorginstellingen

• Diagnostische Centra

• Conform (respons op) RFP

• Infusiezorg en antistollingszorg

• Elektronisch voorschrijven (EVS)

• BEM 3+ extramuraal

• BEM 3+ intramuraal (niet SOG)

• BEM 3+ intramuraal (wel SOG)

• BEM 2 en lager

• SSO; verschillende devices

• Bronsystemen deelnemers

• Zorgcentrales (conform UMO)

• Cliënt-toepassingen / PGO’s

• eHealth hardware en dispensers



Aanpak en planning uitrol

 Apotheken en thuiszorgteams gezamenlijk “live” brengen

 Twee startpunten: klein beginnen en als een “olievlek” uitrollen

 Uitrol “boven het Noordzeekanaal”: mei 2021 tm april 2022

 Groeipad “roadmap”, dus stapsgewijs de scope uitbreiden
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