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Factsheets indicatoren Medicatieverificatie  
 
Publicatienummer: 2009.1300 

(Kijk op www.vmszorg.nl voor updates) 

 

aan 

 

Indicator. % patiënten bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd 

Doel Bij iedere patiënt vindt bij opname en ontslag 

medicatieverificatie plaats vanuit de gedachte dat dit leidt tot 

een optimaal medicatieoverzicht.  

Operationalisatie  Percentage patiënten bij wie bij opname de medicatie is 

geverifieerd 

Teller Alle gepland opgenomen patiënten bij wie bij opname 

medicatieverificatie heeft plaatsgevonden 

Noemer Alle gepland opgenomen patiënten 

Definitie (s) De medicatieverificatie bij opname is compleet uitgevoerd als: 

• Een afleveroverzicht is opgevraagd bij de openbare 

apotheek; 

• Een medicatieopnamegesprek heeft plaats gevonden 

door een geschoold medewerker; 

• Een actueel medicatieoverzicht is opgesteld. 

(Zie de praktijkgids voor meer uitleg over bovenstaande items.) 

 

Geplande opnames: alle geplande meerdaagse (klinische) 

opnames 

In-/exclusiecriteria  Inclusiecriteria: 

- geplande meerdaagse (klinische) opnames 

 

Exclusiecriteria: 

- patiënten opgenomen via de spoedeisende hulp (SEH) en 

andere ongeplande opnames (zie opmerkingen) 

- Dagopnames 

- Interne overnames 

- Baby’s geboren in het ziekenhuis 

Type indicator Proces 

Bron teller Excelsheet VMS Veiligheidsprogramma of eigen 

registratiesysteem 

Bron noemer ZIS 

Meetfrequentie Continu 

Rapportage 1x per kwartaal aan het VMS Veiligheidsprogramma 

Meetniveau Patiëntniveau met rapportage op ziekenhuisniveau 

Opmerkingen Voor de indicator is besloten om medicatieverificatie bij 

patiënten opgenomen via de SEH en andere ongeplande 

opnames niet mee te nemen. Dit om de getallen vergelijkbaar te 

houden tussen ziekenhuizen. Deze keuze is alleen gemaakt voor 

het berekenen van de indicator. Het systeem kan net zo goed 

worden gebruikt voor acute patiënten/ niet geplande opnames. 
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Indicator. % patiënten bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd 

Doel Bij iedere patiënt vindt bij opname en ontslag 

medicatieverificatie plaats vanuit de gedachte dat dit leidt tot 

een optimaal medicatieoverzicht.  

Operationalisatie  Percentage patiënten bij wie bij ontslag de medicatie is 

geverifieerd 

Teller Alle gepland opgenomen patiënten bij wie bij ontslag 

medicatieverificatie heeft plaatsgevonden 

Noemer Alle ontslagen patiënten die gepland waren opgenomen 

Definitie (s) De medicatieverificatie bij ontslag is compleet als: 

• Een actueel medicatieoverzicht is opgesteld aan de hand 

van gegevens van de ziekenhuisapotheek en het 

medisch- en verpleegkundig dossier. 

• De ontslagreceptuur is uitgeschreven en geautoriseerd 

door de hoofdbehandelaar. 

• Een medicatieontslaggesprek heeft plaats gevonden door 

een geschoold medewerker. 

• De overdracht heeft plaatsgevonden van het actuele 

medicatieoverzicht, de ontslagreceptuur, evenals 

informatie over gestaakte en gewijzigde medicatie en de 

reden daar voor, naar de openbare apotheek, huisarts en 

andere relevante zorginstellingen. 

(Zie de praktijkgids voor meer uitleg over bovenstaande items.) 

 

Ontslag = ontslag uit het ziekenhuis (verplaatsing van de 

patiënt naar een andere afdeling wordt niet meegeteld) 

 

Geplande opnames: alle geplande meerdaagse (klinische) 

opnames 

In-/exclusiecriteria  Inclusiecriteria ontslag: 

- Alle ontslagen patiënten die gepland waren opgenomen 

 

Exclusiecriteria ontslag:  

- Interne overplaatsingen 

- Overplaatsingen naar een ander ziekenhuis/zorginstelling 

  

Inclusiecriteria geplande opname (zie indicator opname): 

- geplande meerdaagse (klinische) opnames 

 

Exclusiecriteria geplande opname (zie indicator opname): 

- patiënten opgenomen via de spoedeisende hulp (SEH) en 

andere ongeplande opnames 

- Dagopnames 

- Interne overnames 

- Baby’s geboren in het ziekenhuis 

Type indicator Proces 

Bron teller Excelsheet Veiligheidsprogramma of eigen registratiesysteem 

Bron noemer ZIS 

Meetfrequentie Continu 

Rapportage 1x per kwartaal aan het VMS Veiligheidsprogramma 

Meetniveau Patiëntniveau met rapportage op ziekenhuisniveau 


