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Promedico VDF
De agenda inrichten
De agenda in Promedico VDF is een 
paar jaar geleden volledig vernieuwd. 
Dat was toen een fl inke verbetering. 
Vanuit afspraken kunt u het medisch 
dossier openen en afspraken kunt u 

verschuiven door ze te slepen. 
Sinds update 10.6.1 kan er van een 
afspraak ook een afspraaketiket 
 gemaakt worden, naast de al be-
staande mogelijkheid om op A6 

te printen (een receptpapier). 
De agenda is ook prima te benade-
ren vanuit de assistentemodule. 
Daarin kan de assistente bij het 
 maken van een afspraak aangeven 

Figuur 1. Overzicht van afspraken uit het verleden en in de toekomst.
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Figuur 2. Kleuren duiden de verschillende soorten consulten aan

Figuur 3. Twee dagen naast elkaar

met welke agenda deze gekoppeld 
moet worden. In de agenda kunnen 
afspraken met patiënten gemakkelijk 
opgezocht worden, maar de assisten-
temodule heeft een totaaloverzicht. 
Hier kunt u afspraken uit het verle-
den en in de toekomst in één oog-
opslag overzien (zie fi guur 1).

Persoonlij ke wensen in 
kleur
In de agenda kunt u aangeven welke 
afspraken op welke tijdstippen ge-
pland mogen worden. De agenda 

kan rekening houden met persoon-
lijke wensen, maar ook standaard-
planningen overnemen. Een voor-
beeld is  fi guur 2. Daarbij zijn de 
 consulten van het patiëntenportaal 
roze gekleurd, gewone consulten 
geel en  visites oranje, terwijl de 
lunchpauze donkerblauw is en het 
telefonisch spreekuur lichtblauw. 
U kunt een harde of zachte blokkade 
op het blok zetten. Het verschil is  
dat er bij uitzondering bijvoorbeeld 
een visite in de lunchpauze gepland 
kan worden. VDF stelt dan wel 

even de vraag of dat wel de bedoe-
ling is. 

Twee dagen naast elkaar
Iets wat veel mensen niet weten, is 
dat de agenda twee dagen naast 
 elkaar kan tonen. Wanneer u in de 
agenda met shift-linker muis op de 
tweede dag klikt, toont VDF twee 
 dagen naast elkaar. Dat kan soms 
handig zijn (zie fi guur 3).
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