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In de tweede helft van 2022 gaat de volgende fase van het programma medicatieoverdracht van 

start. Dit is de zgn. kickstartfase die overgaat in de voorbereidingen voor de brede landelijke uitrol. In 

de kickstartfase wordt in twee regio’s een pilot uitgevoerd waarin zoveel mogelijk sectoren 

betrokken zijn. De lessen uit deze pilotfase worden meegenomen naar de voorbereidingen voor de 

landelijke uitrol. Voor deze fase van het programma, die ruim twee jaar zal duren, is de Federatie van 

Nederlandse Trombosediensten (FNT) op zoek naar een 

Projectleider Medicatieoverdracht voor de sector trombosezorg 

In deze nieuwe fase is de Projectgroep Sector Trombosezorg de verbindende schakel tussen het 

landelijke programma medicatieoverdracht en de sector trombosezorg en stuurt binnen de sector 

het programma aan. In lijn met de eisen die deze nieuwe fase stelt is een projectorganisatie voor de 

sector trombosezorg voorzien waarin naast de Projectgroep plaats is voor een Klankbordgroep, een 

ICT-gebruikersgroep en regionale implementatieteams. Besluitvorming vindt plaats binnen de FNT-

bestuurs- en ledenvergadering. De projectleider stuurt, ondersteund door de andere leden van de 

projectgroep, deze sectorale projectorganisatie aan. 

In verband met de pensionering van de huidige projectleider is de FNT op zoek naar een opvolg(st)er 

die de sector door deze volgende fase gaat leiden. 

De projectleider: 

a. Geeft leiding aan de Projectgroep Sector Trombosezorg. 

b. Vertegenwoordigt de sector trombosezorg in het landelijke programma medicatieoverdracht 
en neemt deel aan daaraan gerelateerde activiteiten. 

c. Stuurt i.s.m. met de medisch inhoudelijk adviseur de Klankbordgroep aan. 

d. Onderhoudt de contacten met het landelijke programmateam, het kickstartteam en het 
Expertiseteam Kickstart. 

e. Rapporteert in de FNT-bestuurs- en ledenvergadering. 

f. Neemt samen met de medisch inhoudelijk adviseur deel aan de kernteams medicatie, lab en 
CIO, plus alle medische overleggen die in deze fase door het landelijke programma 
medicatieoverdracht nog worden geïnitieerd. Maakt hierbij gebruik van de kennis en 
capaciteit van de Klankbordgroep. 

g. Ondersteunt met de overige leden van de projectgroep de deelnemer(s) aan de kickstart. 

h. Stuurt samen met de senior adviseur de regionale projectleiders en implementatieteams aan 
gedurende de brede uitrol. 

i. Voert samen met de senior adviseur voortgangsgesprekken met VWS en het landelijke 
programmateam. 
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De gezochte projectleider voldoet aan het volgende profiel: 

a. Medisch inhoudelijke achtergrond. 

b. Goede kennis van de sector trombosezorg. 

c. Goede kennis van de werkprocessen van de trombosediensten. 

d. Voldoende kennis van de andere sectoren om de sector overstijgende aspecten te 

kunnen inschatten. 

e. Kennis van de binnen de sector gebruikte ICT-systemen en feeling voor de relatie met de 

andere sectoren en de in die sectoren gebruikte informatiesystemen. 

f. Gemiddeld 32 uur per week beschikbaar met flexibele invulling. 

g. Ervaring met projectmanagement. 

h. Teamplayer, verbinder, gericht op samenwerking. 

 

Achtergrondinformatie over het programma medicatieoverdracht: 

De Kwaliteitsstandaard 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten' is de herziening van de 

gelijknamige richtlijn uit 2008. De nieuwe standaard is opgesteld door 24 branche- en 

beroepsorganisaties van onder meer artsen, patiënten, verpleegkundigen en apothekers en 

Zorgverzekeraars Nederland, met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS) en Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut Nederland heeft de Kwaliteitsstandaard 

getoetst en op 11 februari 2020 ingeschreven in het Register. 

Het beoogde doel van de nieuwe Kwaliteitsstandaard is:  

Het overdragen van medicatiegegevens in het netwerk van de patiënt, zodat voorschrijvers, 

apothekers, en toedieners op het moment van voorschrijven, ter hand stellen en toedienen binnen 

de keten continuïteit van zorg kunnen leveren en een verantwoorde risico-inschatting kunnen maken 

ten behoeve van veilige medische en farmaceutische zorg. 

De komende jaren zal deze Kwaliteitsstandaard met behulp van een landelijke programma-

organisatie door alle sectoren in de zorg geïmplementeerd worden. Meer informatie is te vinden op 

https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/ 

 

Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij: 

Angelique van Holten, (huidige) projectleider trombosezorg en voorzitter FNT-Stuurgroep: 

vanholten@tdhilversum.nl 

Norbert Groenewegen, directeur FNT en lid FNT-Stuurgroep: n.groenewegen@fnt.nl of 071-5617776 
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