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Onderwerp : Releaseplanning informatiestandaard Medicatieproces 9 in aanloop naar de Kickstart 

 
Releaseplanning informatiestandaard Medicatieproces 9 
De komende jaren werken we aan de doorontwikkeling en implementatie van de informatiestandaard 
Medicatieproces 9 (MP9). Hierbij houden we rekening met de planning van de Kickstart1 die ter voorbereiding op de 
brede implementatie wordt gehouden. Om te zorgen dat de informatiestandaard MP9 goed aansluit bij de scope van 
de Kickstart werken we vanuit twee doelstellingen aan de doorontwikkeling voor stap 3 t/m 6 in het stappenplan: 

 Er is een duidelijk beeld van de structuur, inhoud en scope van MP9 ten behoeve van de subsidieaanvraag.  
In oktober 2021 publiceren we MP9 2.0 bèta inclusief de basis testscripts. Deze versie is bedoeld als 
tussenproduct. Als addendum op deze release wordt een overzicht gepubliceerd van de scope van de 
definitieve release van MP9 2.0 ten behoeve van de Kickstart, op basis van openstaande issues. 

 Er is een complete release beschikbaar voor de ontwikkelfase. 
De aanpassingen uit MP9 2.0 bèta in combinatie met de aanpassingen vanuit de issues op het overzicht in het 
addendum, vormen de definitieve release MP9 2.0. De definitieve versie inclusief de volledige testscripts 
wordt gepubliceerd voor de ontwikkelfase in de Kickstart begint.  

 
Toelichting 
De MP9 2.0 bèta release is bedoeld om betrokkenen een concreet beeld te geven van de structuur, inhoud en scope 
van MP9. De MP9 2.0 bèta release is nog niet volledig geschikt voor het bouwen van de standaard in applicaties. De 
opbouw en scope van de informatiestandaard staan vast, dit wordt aangevuld met een addendum waarin de scope 
voor de definitieve release wordt aangegeven. Dit gebeurt door middel van een overzicht met bestaande issues 
binnen de scope van de Kickstart. Deze issues zijn in behandeling en kunnen leiden tot aanpassingen in de standaard 
of de achterliggende (implementatie)documentatie. De voortgang en oplossingsrichting voor deze issues zijn te 
volgen in BITS.  
 
De definitieve planning van de release MP9 2.0 hangt af van de planning van de Kickstart. Wanneer hier meer over 
bekend is, zal ook de releaseplanning verder aangescherpt worden. De planning is op dit moment maart 2022.   
 
Afsluiting 
Vragen over bovenstaande planning kunnen gesteld worden aan medicatieoverdracht@nictiz.nl. 

 
 
1 In de Kickstart wordt de informatiestandaard MP9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de 
keten’ in een beperkte setting getoetst in de praktijk. 


