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Tabel 1: Verschillende kwaliteitsniveaus bij overdracht van medicatiegegevens

Klasse A:
Papieren controle en verificatie van het AMO of de LSP afleverhistorie
Het verifiëren van AMO klasse B met het daadwerkelijke geneesmiddelengebruik, door een
verificatiegesprek met de patiënt of directe zorgverlener om tot een geverifieerd AMO te komen.
OA/PA:
- AMO waarbij recentelijk (< 1 maand + geen wijzigingen in behandeling) verificatie met de patiënt
of directe verzorger heeft plaats gevonden
- AMO waarbij alle medicatie door de OA geautomatiseerd (bv GDS) of handmatig wekelijks wordt
uitgezet. In een dergelijk geval is verificatie met de patiënt niet nodig.
ZA
- AMO waarbij tijdens de opname in het ziekenhuis verificatie met de patiënt of directe verzorger
heeft plaats gevonden
- AMO wordt opgesteld bij opname in het ziekenhuis op basis van een voorlopig AMO en
verificatiegesprek met de patiënt. Dit overzicht bevat uitsluitend de thuis medicatie bij opname
in het ziekenhuis.
Klasse B:
Papieren controle van het AMO of de LSP afleverhistorie
Controle op leesbaarheid, inconsequenties en compleetheid van het AMO, er vindt geen gesprek met
de patiënt plaats. Het AMO wordt indien mogelijk vergeleken met beschikbare bronnen, zoals een
medicatiehistorie, medicatie toedienregistratie/cardex, eventueel het patiëntendossier, huisartsen of
doktersstatus, verpleegkundige status, opname of ontslagbrief etc.
OA/PA: Er is niet recent een verificatiegesprek met de patiënt geweest.
Bij de papieren controle wordt onderscheid gemaakt tussen:
tijdelijke medicatie (bv. kuur nitrofurantoine 4 maal daags 50 mg gedurende 5 dagen)
zo nodig medicatie (bv. zo nodig voor de nacht temazepam 10 mg)
chronische medicatie (bv. methotrexaat 25 mg 1 maal per week op dinsdag continu).
Waar nodig worden vragen over het medicatiegebruik bijgeschreven, zodat deze door de volgende
zorgverlener met de patiënt kunnen worden besproken.

ZA/IA: Een print van een ontslag AMO of Actueel Medicatie Overzicht inclusief Ontslagrecept
(amoR) uit het voorschrijfsysteem met daarop medicatie die na ontslag gebruikt dient te worden.
Er is bij opname of ontslag wel een papieren controle gedaan, maar er heeft geen verificatiegesprek
met de patiënt plaatsgevonden.

Klasse C:
AMO of LSP afleverhistorie
OA/PA: Een Actueel Medicatie Overzicht zonder controle of interpretatie van gegevens door
apotheek. Geen verificatie met patiënt.
ZA/IA:
Een print van een ontslag AMO of Actueel Medicatie Overzicht inclusief Ontslagrecept (amoR) uit het
voorschrijfsysteem met daarop medicatie die na ontslag gebruikt dient te worden.
Er is bij opname en ontslag door de apothekersassistent geen controle op juistheid en compleetheid
uitgevoerd, en de apothekersassistent heeft bij opname en ontslag geen verificatiegesprek met de
patiënt gevoerd.

