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Ons verhaal



Veilige principes medicatieketen
(VVT)



Voor het project (ZonMw) “Veilige principes verder in praktijk” (GGG) hebben 
INN en WZA samen een model ontwikkeld voor het voorkomen van en het 
omgaan met tussentijdse wijzigingen. 

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Medicatieveiligheid-Leren-
Richtlijnen.html

• In oriëntatie op technische mogelijkheden gekozen voor een 
samenwerking met MedEye.

• ETR plus andere knelpunten binnen de Veilige principes opgelost:

- Tussentijdse wijzigingen

- Dubbele verificatie (op afstand)

Veilige principes medicatieketen

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Medicatieveiligheid-Leren-Richtlijnen.html


• Interzorg is een ambitieus project gestart om, samen met MedEye en 
Wilhelmina Ziekenhuis Assen, een innovatief systeem voor het 
ziekenhuis door te ontwikkelen voor de VVT sector. 

• Uitdaging ligt in het veranderen van bestaande werkprocessen van de 
zorg en tegelijkertijd zoveel mogelijk aansluiten op de kennis en routines 
van medewerkers.

• De door Interzorg gekozen implementatiestrategie is een sleutel tot 
succes. We kijken naar het totale proces en begeleiden het geheel en on 
the job. De innovatie staat daarmee niet op zichzelf.

• De implementatie is op zichzelf staand eenvoudig. Maar het is een vorm 
van geïntegreerde technologie. Daarmee vraagt implementatie tijd, 
energie en geduld. 

MedEye



MedEye



Future lab



1. Veiligheid: Check op meldingen in afgelopen XX periode op foutieve medicatie 
toediening. Na periode testen check op meldingen foutief medicatie 
toediening. 

2. Efficiency: Meer tijd voor zorg. Tijdswinst huidige manier van proces 
medicatieveiligheid vs. proces met inzet van Medeye. Bijvoorbeeld pilot pre-
verificatie.

3. (Zelf)verzekerdheid: Het werken met MedEye geeft een compleet gevoel van
vertrouwen en rust bij de medewerkers. Kunnen we dit kwantificeren?

Ideeën voor onderzoek



Overige aandachtspunten in challenge

1. Samenwerking met lokale apothekers. In dialoog met stakeholders voor 
uitleg werkwijze en techniek. Plus de realisatie van gezamenlijk draagvlak en 
de uiteindelijk benodigde technische koppelingen.

2. Opschaling. Gehele organisatie, alle (cliënt)doelgroepen.

3. Doorontwikkeling van MedEye op enkele (toekomstige) functionaliteiten. 
Bijvoorbeeld pilot mobiel werken en (automatische) dubbele verificatie (AI).
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