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MicroHIS
Nieuw in MicroHIS 13: 
het stopbericht 

Figuur 1. Het scherm Medicatie stoppen; het middel is gestopt vanwege intolerantie

Het stoppen van een medicament 
is in MicroHIS 13 eenvoudig ge-
worden. Dat gaat als volgt. Klik via 
de medicatiehistorie (MDI-N-02) 
Medicatie stoppen aan. Er komt 
een uitklaplijstje waarin u de reden 
van stoppen kunt selecteren (onder 
meer intolerantie, andere toedie-
ningswijze, indicatie vervallen, ander 
voorschrijfbeleid), met eventueel een 
toelichting in het vrijetekstveld (zie 
fi guur 1).
In het belang van de medicatiebe-
waking moet u een contra-indicatie 
of allergie meteen vastleggen. Net 

Helaas maakt het systeem geen her-
berekening van de einddatum van 
het aantal tabletten dat nog in huis 
is, maar berekent het de einddatum 
op basis van het aantal tabletten dat 
in het nieuwe voorschrift staat. Dit 
moet u dus handmatig aanpassen in 
het recept.
In de medicatiehistorie is via een 
rechter muisklik op het middel de 
voorschriftmutatiehistorie te raad-
plegen (zie fi guur 3).

Let op: de Edifact-berichtenstan-
daard kent nog geen apart stopbe-

als bij andere receptregels kunt u 
het stopbericht doorsturen naar de 
apotheek (Stopbericht aanmaken), 
afdrukken (Stoprecept afdrukken)
of alleen opslaan in het systeem. 
De reden van stoppen is nu gere-
gistreerd in het medicatieoverzicht 
(Medicatie stoppen).

Medicatie wij zigen
Kies medicatie wij zigen en na het 
verwerken van het nieuwe recept 
komt vanzelf het stopbericht voor, 
met als reden van stoppen dosering 
aangepast (zie fi guur 2).
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Figuur 2. De dosering van het middel is aangepast.

Figuur 3. De voorschriftmutatiehistorie

Kijk voor meer Tips en trucs op Haweb: 
https://haweb.nl/groep/orego/docs/
folder/tips-en-trics

Figuur 4. Het scherm Derde-gegevens; 
per apotheek wordt de reden van stoppen 
aangegeven.

richt. Hiervoor wordt een standaard-
receptbericht gemaakt, waarbij in de 
indicatieregel wordt aangegeven dat 
het om een stopbericht gaat. Per apo-
theek moet u aangeven of de ‘reden 
van stoppen’ in het opmerkingenveld 
kan worden opgenomen. Dit doet 
u in het scherm Derde-gegevens
(DER-M-01; zie fi guur 4).
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