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Promedico-ASP
Medicatie-
verstrekkingen 
Het actuele overzicht van medicatieverstrekkingen 
van verschillende apotheken kan sinds enkele maan-
den worden binnengehaald via het Landelijk Schakel-
punt en worden ingezien in Promedico-ASP (fi guur 
1). Dit kan meer detailinformatie over de exacte 
voorschrijver en het precieze geneesmiddel geven 
dan het overzicht dat Promedico-ASP zelf toont (dat 
overigens voldoende informatie geeft). Voorwaarde 
is wel dat de patiënt bij de betreffende apotheek een 
opt-in-toestemming heeft afgegeven. Om de retour-
informatie binnen te krijgen is het nodig dat de apo-
thekersassistente eenmalig de juiste huisarts heeft 
ingevoerd in het apotheeksysteem, waarna het medi-
catieoverzicht onder water wordt doorgegeven aan 
het HIS. 

Rapportage van projecten
Een praktische nieuwe functie in Promedico-ASP is 
de mogelijkheid dat u kunt zoeken naar het actuele 

aantal gebruikte medicamenten van alle patiënten op 
de dag van gisteren. Dat kan handig zijn wanneer u 
bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in polyfarmacie bij 
ouderen. De nieuwe projectenmodule heeft er een 
speciale knop voor. U kunt elk gewenst minimumaan-
tal opgeven. Het resultaat is binnen enkele seconden 
beschikbaar.
Ga naar Rapportage > Projecten. Kies linksonder in 
het startscherm Project toevoegen. U ziet nu in een 
omkaderd vlak: Patiënten Eigen patiënten ingeschre-
ven op peildatum. Klik hierop met de rechter muis-
knop. Kies uit het keuzemenu: selectie inperken. Er 
verschijnt een pop up-scherm. Uit de lijst met items 
aan de linker kant kiest u: Aantal actueel (fi guur 2). 
In het volgende scherm kunt u aangeven welk mini-
mum aantal actuele medicaties u op de peildatum 
wilt zien. De multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie 
bij ouderen stelt dat het om een aantal van vijf of 
meer geneesmiddelen moet gaan. U ziet een nieuw 
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kader waarin staat: Medicatie Actueel � 5 op peilda-
tum. Rechtsonder klikt u op Uitvoeren, maar dan 
wordt u er nog op gewezen dat u linksboven een pro-
jectnaam moet ingeven. Als u dat gedaan hebt klikt u 
alsnog rechtsonder op Uitvoeren en u ziet de gevon-
den aantallen onder de twee kaders staan. U klikt 
met de rechter muisknop op het kader Medicatie aan-
tal. Vervolgens kiest u uit het keuzemenu Selectie 
inzien. Uw scherm vult zich met gegevens over de 
geselecteerde patiënten waar u verschillende acties 
mee kunt uitvoeren, zoals omschreven onder het tab-
blad Uitvoer. Overigens worden ook verstrekkingen 
als incontinentiematerialen meegeteld.

Medovd maken
De functie Medovd uitspoelen en inlezen is de afgelo-
pen maanden volledig herbouwd. Er zijn meer moge-
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lijkheden bijgekomen en het aantal foutmeldingen bij 
het inlezen van Medovd-berichten uit andere HISsen 
is afgenomen. Bij het aanmaken van het Medovd-be-
richt voor Zorgmail File Transfer zijn naast het elek-
tronisch gecodeerde verhuisbericht (het bestand ein-
digend op .edi) nu met één druk op de knop het pdf-
bestand van het patiëntendossier en het zip-bestand 
van de correspondentie beschikbaar. U doet dat door 
te klikken op Patiënt > Patiëntgegevens > uitschrij-
ven. Het vinkje bij aanmaken Medovd-bericht zet u 
aan, waarna u op opslaan klikt. Als u vervolgens klikt 
op Uitschrijving in het keuzemenu links dan ziet u de 
automatisch aangemaakte drie bestanden klaarstaan 
om te worden gedownload (fi guur 3). Het is verstan-
dig deze één voor één op te slaan in een aparte sub-
map op uw praktijkserver. 

JEROEN VAN DER LUGT
LUGTKUS@GMAIL.COM
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