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1. Algemene informatie 

 
ZorgdocPRO Validatie verzamelt voor zorgverleners medicatie informatie over/van een per-
soon uit beschikbare bronnen (patiënten, apotheeksystemen, LSP, ziekenhuissystemen, 
huisartssystemen) slaat die informatie op, en vergelijkt het gebruik door de patiënt met het 
verwachte gebruik op basis van een voorschrift door de arts. Als daar afwijkingen optreden 
produceert ZorgdocPRO een alert in de vorm van een visueel signaal. De beoordelaar stelt 
vervolgens vast wat het actuele gebruik van de patiënt zou kunnen zijn voor verwerking in 
de professionele systemen.  

2. Doeleinden van ZorgdocPRO Validatie 

 

2.1 Specificatie van indicaties 
Het doel: de opsporing door zorgverleners van medicatiegebruik door de patiënt dat afwijkt 
van het behandelplan. Het resultaat moeten afspraken tussen patiënt en behandelaar zijn 
over het juiste gebruik door de patiënt (deze afspraken worden vastgelegd in een ander sys-
teem). ZorgdocPRO Validatie wordt daarom door professionals gebruikt bij het behandelen 
van de patiënt. 

 

2.2 Contra-indicaties 
Er zijn geen situaties waarbij ZorgdocPRO Validatie niet gebruikt mag worden. 
 

2.3 Patiëntdoelgroepen  
ZorgdocPRO Validatie kan gebruikt worden voor en door alle patiënten die medicatie ge-
bruiken. Elementen zoals leeftijd of de specifieke medische status van personen speelt hier 
verder geen rol in. 
 

2.4 Beoogde gebruikers 
De behandelaars van die betreffende patiënten, c.q. zorgprofessionals. 

 

2.5 Verwachte klinische voordelen 
Er zijn momenteel jaarlijks 27000 ziekenhuisopnames ten gevolge van verkeerd medicatie-
gebruik, dat zijn 75 ziekenhuisopnames per dag. De oorzaak is dat de juiste medicatie infor-
matie niet op de juiste momenten beschikbaar is in het proces van behandeling van een pa-
tiënt.  
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ZorgdocPRO Validatie spoort medicatiegebruik door de patiënt dat afwijkt van het behan-
delplan op. Het resultaat moeten afspraken tussen patiënt en behandelaar zijn over het juis-
te gebruik door de patiënt, welke vast worden gelegd in een ander systeem.  
 
Daarnaast is het actuele gebruiksoverzicht van belang bij het starten of voorzetten van de 
behandeling. Door afwijkend medicatiegebruik op te sporen en daarover te signaleren wor-
den potentiële gezondheidsrisico’s voorkomen. 
 
 

3. Risico’s en contra-indicaties – Wat u verder moet 
weten 
 

3.1 Risico’s bij gebruik van ZorgdocPRO Validatie 
De risico’s zijn beperkt tot het niet functioneren van de algoritmes die de medicatie informa-
tie verwerken tot de resultaten op het scherm. Patiënten en zorgverleners krijgen tegelijk 
het gevalideerde medicijngebruik te zien in hun respectievelijke applicaties. Dat beperkt het 
effect van onjuist werkend algoritme want zowel de patiënt als de zorgverlener kunnen con-
stateren of de situatie zoals weergegeven op het scherm correct is. 
 
Voor de fysieke of mentale gezondheid van de gebruikers dan wel patiënten bestaan er geen 
verdere openstaande risico’s. 
  

3.2 Richtlijnen voor veilig gebruik 
Veilig gebruik start met het op juiste wijze authentiseren van de patiënt en de zorgverleners. 
Daarna is het van belang dat bij twijfel dan wel onduidelijkheid over de geboden informatie 
een conversatie gestart wordt tussen patiënt en zorgverlener over de veronderstelde fouten 
en onduidelijkheden. 
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4. Gebruik van ZorgdocPRO Validatie 
4.1 Overzicht van functionaliteiten 
ZorgdocPRO Validatie verzamelt medicatie informatie over/van een persoon vanuit de vol-
gende beschikbare bronnen:  
 

• Patiënten 

• Apotheekinformatiesystemen (AIS) 

• Ziekenhuisinformatiesystemen (ZIS)  

• Huisartsinformatiesystemen (HIS)  

• Het Landelijk Schakelpunt (LSP)  
 
ZorgdocPRO Validatie slaat die informatie op en vergelijkt het gebruik door de patiënt met 
het verwachte gebruik op basis van een voorschrift door de arts .  
 
Als daar afwijkingen optreden produceert ZorgdocPRO een alert in de vorm van een visueel 
signaal (zie screenshot onder 4.2.). De beoordelaar stelt vervolgens vast wat het actuele ge-
bruik van de patiënt zou kunnen zijn. 

 

4.2 Uitleg per functionaliteit 
Er wordt in kolommen en blokken informatie getoond. Per blok 1 medicijn met in de meest 
linkse kolom de bronnen die gebruikt worden bij het samenstellen van het overzicht. De 
tweede kolom van links geeft de status informatie uit die bronnen weer en de derde kolom 
van links de feitelijke informatie over het gebruik uit de bronnen. 
 
Helemaal rechts is er een kolom voor het maken van aantekeningen door de beoordelaar. In 
rood worden discrepanties tussen de verschillende bronnen benadrukt.  
 
In de onderste regel per blok wordt het oordeel van de beoordelaar vastgelegd. 
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4.3 Melden van ernstige voorvallen in verband met het gebruik van ZorgdocPRO Vali-
datie  - Aan fabrikant en bevoegde autoriteit. 
 
Gebruikers van het hulpmiddel kunnen meldingen van incidenten over het hulpmiddel doen 
bij de Zorgdoc Helpdesk via de helpdesk@zorgdoc.PRO.  
  
 

mailto:helpdesk@zorgdoc.PRO
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5. Prestaties van ZorgdocPRO Validatie   
5.1 Wat voor prestaties moet ZorgdocPRO Validatie minimaal kunnen leveren?  
 
ZorgdocPRO Validatie is ontwikkeld voor het ondersteunen van de medewerkers die medica-
tie informatie moeten verwerken om te komen tot een actueel medicatie gebruiksoverzicht, 
rekening houdend met alle bronnen die er beschikbaar zijn over dat bedoelde gebruik. 
 
ZorgdocPRO Validatie moet daarom minimaal de kwaliteit van de beoordelaars kunnen eve-
naren en de productiviteit van de medewerkers verhogen. 

6. Beveiliging van ZorgdocPRO Validatie   

ZorgdocPRO Validatie is een SAAS oplossing. De toegang tot het systeem moet derhalve be-
trouwbaar georganiseerd zijn, de juiste persoon met de juiste rol in het proces moet op be-
trouwbare wijze vastgesteld worden door 2FA. De data zelf wordt versleuteld getranspor-
teerd en opgeslagen. 
 
Daarnaast wordt er bij de ontwikkeling en het beheer van ZorgdocPRO Validatie gewerkt 
volgens de volgende normen en richtlijnen: 
 
Informatiebeveiliging  NEN 7510:2017 

MedMij Afsprakenstelsel 
ISO 27001:2013 

Gegevensuitwisseling  NEN 7512:2015 
Logging   NEN 7513:2018 
Veilig mailen in de zorg NTA 7516:2019 
Logisch toegangsbeheer NEN 7521:2014 
 

6.1 Minimumeisen m.b.t. hardware 
Van de gangbare browsers Chrome, Firefox, Edge worden de laatste twee versies onder-
steund. Voor IE 11 geldt best effort in ondersteuning tot 2021. 

 

6.2 Minimumeisen m.b.t. eigenschappen van IT-netwerken 
Toepassing van VPN moet mogelijk zijn. 

 

6.3 Minimumeisen m.b.t. IT-beveiligingsmaatregelen 
Anders dan een zorgvuldig authenticatieproces zijn er geen specifieke minimumeisen in rela-
tie tot IT-beveiliging om ZorgdocPRO Validatie voor het beoogde doeleind te gebruiken. De-
ze maatregelen zijn door Zorgdoc Nederland B.V. al genomen. 
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7. Veelgestelde vragen 
 

7.1 Wat heb ik nodig om gebruik te kunnen maken van ZorgdocPRO Validatie  ? 
Het enige dat u hiervoor nodig heeft is een werkplek met een van de twee laatste versies 
van de browsers (Google Chrome, Microsoft Edge of Mozilla Firefox). 

 

7.2 Wanneer moet ik contact opnemen met Zorgdoc? 
In de volgende scenario’s dient u contact op te nemen met Zorgdoc Nederland B.V.:  
 

A. Wanneer u niet meer kunt werken. 

B. Wanneer u bepaalde functies niet meer kunt uitvoeren. 

C. Wanneer bepaalde functies alleen op omslachtige wijze uit te voeren zijn. 

 
Contact opnemen met Zorgdoc kan via de telefoon of via de mail: 
 

• Telefonisch bij nood direct 088-3015125 

• Reguliere ZorgdocPRO Helpdesk mail: helpdesk@zorgdoc.PRO 
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8. Revisiebeheer 
 

8.1 Datum van uitgave van de meest recente revisie en de bijbehorende identificatie-
code 
 

Versie Datum Auteur UDI 
0.1 Definitief 18 nov 2020 08720299276406 

    

    

 
 
 
 


