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Onlangs is het scherm ‘Medicatie 
overzicht’ (Medisch Dossier > Me-
dicatie; fi guur 1) van een aantal 
nieuwe functies voorzien. Ik licht 
een aantal handigheden toe.
De getoonde lijst staat op volg-
orde van einddatum. Klik bovenin 
de kop van de tabel op bijvoor-
beeld ‘Voors.datum’ om op de 
voorschrijfdatum te sorteren. Dit 
is ook mogelijk voor de episodes, 

maar wellicht is het handiger om 
links in de episodelijst de gewens-
te episode aan te klikken (zie fi -
guur 2). NB: klik op ‘Alle episo-
den’ om weer het volledige medi-
catieoverzicht in beeld te krijgen. 
Door te klikken op een medicatie-
regel wordt het scherm ‘Medicatie 
Inzien’ getoond (fi guur 3). Hier 
kunt u snel en gemakkelijk, buiten 
het herhaalproces om, de episode 

wijzigen. Er wordt een dropdown-
menu geopend wanneer u op de 
episodetitel klikt. Dit geldt ook 
voor ‘Chronisch’.
Het is mogelijk om een recept te 
autoriseren met daarbij een aantal 
herhalingen. Via het icoon ‘Wijzig 
recept’ wordt het scherm ‘Recept 
doseren’ geopend. Bij ‘Recept her-
halingen’ vult u het aantal toege-
stane herhalingen in (fi guur 4). 
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Het recept wordt de volgende 
keer rechtstreeks naar de apo-
theek verzonden als er geen wijzi-
gingen zijn in aantal, voorschrift 
of episode. Er mogen ook geen 
nieuwe medicatiebewakingsmel-
dingen of toegevoegde hulpvragen 
zijn. Het icoon   geeft aan dat 
het recept rechtstreeks naar de 
apotheek wordt verzonden. Re-
cepten met het icoon  gaan naar 
de autorisatielijst.
Aan ieder recept kan een opmer-
king worden toegevoegd door in 
het vak ‘Klik hier om een hulp-
vraag toe te voegen’ te klikken. 
Dit wordt getoond in de autorisa-
tielijst. NB: bij medicatie herhalen 
vanuit de assistentenmodule 
wordt hier tekst uit het intakeveld 
automatisch overgenomen (fi guur 
5). 
Het is mogelijk om medicatiere-
gels samen te voegen. Hiermee 
worden recepten samengevoegd 
tot een reeks, waardoor de histo-
rie inzichtelijker is en u een nette 
medicatielijst krijgt. 
Selecteer een receptregel. Dit re-

cept wordt geopend in het scherm 
‘Medicatie Inzien’. Klik vervolgens 
op ‘Samenvoegen medicatie’ (fi -
guur 6) en vink het voorschrijfni-
veau aan waarop u wilt samenvoe-
gen (fi guur 7). NB: bij de keuze 
voor ‘Generiek product’ zullen 
regels getoond worden waarbij 
het generieke product van de me-
dicijnen gelijk is. Hierbij zult u in 
veel gevallen verschillende ver-
pakkingsgroottes kunnen samen-
voegen. Bij ‘Superproduct’ worden 
ook verschillende sterktes of zout-

vormen getoond (fi guur 8). Kijk 
zorgvuldig of u de voorgestelde 
medicatieregels daadwerkelijk 
wilt samenvoegen. Vink de ge-
wenste medicatieregels aan en 
klik op ‘Samenvoegen’ en vervol-
gens op ‘Ja’ om te bevestigen (fi -
guur 9). 
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