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Promedico-ASP
Medicatie stoppen 
en wij zigen 

In Promedico ASP kunt u een stopre-
cept voor de apotheek aanmaken. 
Het betreffende medicament kan 
daarna niet meer worden herhaald. 
Kies in het scherm Medisch Dossier 
> Medicatie een actueel gebruikt 
medicament. Klik op de regel en het 
scherm Medicatie inzien verschijnt 
(zie fi guur 1). Rechtsboven is een 
knop in de vorm van een rood hartje 
zichtbaar. Via een mouse-over ziet u 
de toelichtende tekst: staken recept. 
Na aanklikken verschijnt het pop-
upschermpje met een afrolmenu. 
Hier kunt u behalve ‘Overig’ nog tien 
vooringevulde redenen selecteren. 
Kies een reden voor het staken (zie 
fi guur 2). Na opslaan zijn rechtsbo-
ven de knoppen Herhalen, Wij zig 
recept en Staken recept inactief 
geworden. Onderaan vindt u in 

Figuur 1. Medicatie inzien voor staken

Figuur 2. Het pop-up-scherm Staken recept
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rood de toelichtende tekst ‘Recept 
gestaakt’ en daarnaast de datum en 
de reden. In het medicatieoverzicht 
(zie fi guur 3) wordt de regel nu 
voorafgegaan door het symbool voor 
medicatie die is gestaakt: een rood 
hartje met een kruis erdoor. Met een 

mouse-over is de reden van staken 
te zien. Het stoprecept zelf kunt 
u eventueel nog via de functie 
Berichten > Uitgaand inzien. Klik 
op de regel en de inhoud van het 
Medrec-bericht wordt zichtbaar 
(zie fi guur 4). 

Figuur 3. Het medicatieoverzicht na het staken van de medicatie

Figuur 2. Het pop-up-scherm Staken recept

Wij zigen van een 
gebruiksvoorschrift
Er is geen gecodeerd Medrec-bericht 
gedefi nieerd waarmee u vanuit een 
HIS een apotheekinformatiesysteem 
kunt informeren over het wijzigen 
van een bestaand gebruiksvoor-
schrift. Wel kunt u in Promedico ASP 
het gebruiksvoorschrift wijzigen. Dit 
helpt bij toekomstig herhalen het 
aangepaste gebruiksvoorschrift te 
benutten. Via het scherm Medicatie 
overzicht kunt u de regel aanklikken 
van het medicament dat u wilt wijzi-
gen. U komt in het scherm Medicatie 
inzien. Hier kiest u rechtsboven voor 
het potloodje: wijzig recept. U komt 
nu in het scherm Recept doseren.
Hier kunt u de wijziging in het voor-
schrift aanbrengen. Als u dat hebt 
opgeslagen, is het nieuwe actuele 
gebruiksvoorschrift vastgelegd. De 
einddatum is aangepast. Een bericht 
hiervan is dus niet naar de apotheek 
gegaan.
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Figuur 4. De inhoud van het stopbericht
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