CGM Huisarts
Stoppen en wijzigen
van medicatie
Van oudsher zijn wij huisartsen
gewend om alleen startberichten te
versturen. Dat maakt van het hele
medicatieoverzicht een enorme
rijstebrijberg. Daarom is het belangrijk om ook wijzigingen en stopberichten te versturen. Hoe doet u
dat in CGM Huisarts (versie 1.6)?
Het stopbericht maakt u aan in
het gebruiksproﬁel van de patiënt.
Selecteer daarvoor het medicament dat wordt gestopt. In het
scherm Gebruiksproﬁel (zie figuur
1) selecteert u eerst de stopdatum.
Dan wordt de naastliggende rubriek
Stopreden actief. In deze rubriek
kunt u de juiste (standaard)reden
ingeven. Eventuele aanvullende
tekst is facultatief. De schermregel
daaronder geeft de invulling voor
de afhandeling met de apotheek.
Standaard wordt de verstrekkende

apotheek gekozen en met het
vinkje bepaalt u of er een stopbericht moet worden opgestuurd
(zie figuur 2).
Wijzigen van medicatie
Het wijzigen van medicatie verloopt
in CGM Huisarts nog eenvoudiger.
Zoals te zien is in figuur 2 staat bovenaan in de linker kolom van het
gebruiksprofielscherm een tweetal
modules: Wijzig dosering en Wijzig
sterkte. Als u het bedoelde medicatievoorschrift in het overzicht
hebt geselecteerd, kunt u deze twee
opties gebruiken bij het wijzigen
van medicatie. Er verschijnt dan
een keuzescherm waarin u de stopdatum van het actuele voorschrift
kunt kiezen (zie figuur 3).
Wanneer u de dosis wilt wijzigen,
plaatst u de cursor in de rubriek van

hetzelfde middel, zodat de medicatieafspraak kan worden aangepast.
De doorvoer is pas ten einde als u
onderaan in het scherm na de aanpassing ook op Wijzig klikt. Daarmee verschijnen achter de actuele
medicatieregel een invulling van
de stopdatum, die altijd is te zien
indien de stopdatum later is dan de
systeemdatum, en een nieuwe regel
met de aangepaste dosering.
Bij het wijzigen van de sterkte komt
er eerst een tussenstap. Na ingeven
van de stopdatum verschijnt een
keuzescherm met alle doseervormen van het geselecteerde medicament. Eerst moet u dan een keuze
maken en daarna volgt de verdere
afhandeling zoals boven beschreven.
Deze wijziging hoeft niet altijd
direct te worden geëffectueerd in

Figuur 1. Het scherm Gebruiksproﬁel
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een voorschrift (verstrekkingsverzoek). Daardoor kunt u de aanpassing ook doen bij het verwerken van
de medicatiewijzigingen vanuit de
tweede lijn.

Voor het communiceren van wijzigingen bestaat nog geen standaardbericht. Dit betekent dat bij het
doorvoeren van de wijzigingen nu
nog niet altijd alles aan de apotheek

kan worden doorgegeven. Alleen
bij CGM Huisarts en CGM Apotheek
onderling gebeurt dit wel.
RENÉ VAN LEEUWEN
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Figuur 2. Het stopbericht naar de apotheek is aangevinkt.

Figuur 3. Het kiezen van de stopdatum
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