
Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos® het EPD van Isala

Een aantal medicatie-intensieve specialismen gebruikt het nieuwe medicatieoverzicht al actief.
- Dat betekent dat u er attent op moet zijn dat u moet voortbouwen op de laatst vastgelegde 

anamnese! Deze is al geverifieerd.
- Doe dit graag zorgvuldig om de al goed ingevoerde startdata en andere essentiële gegevens 

niet te overschrijven.
- De arts(-assistent), VS, PA en het ASP moeten hier bij het bijwerken van de medicatie voor 

ontslag absoluut rekening mee houden.

Hieronder vindt u een korte uitleg over het “medicatieoverzicht” een belangrijke functionaliteit in 
EriDanos® waarmee medicatie eenvoudig compleet kan worden vastgelegd en medicatiegegevens 
worden vastgehouden.
Deze menukeuze is altijd beschikbaar via de algemene knop <medicatieoverzicht> in het linker menu van
EriDanos. Na overleg kan deze knop ook worden ingebouwd in het Digitale Polidossier (DPD). In de brief 
wordt dan naar de geverifieerde en vastgelegde medicatie verwezen of deze wordt hierin als 
samenvatting opgenomen. 

De medicatieanamnese kan gemaakt worden bij een bezoek aan de spoedeisende hulp, de polikliniek, 
PreOp, een contact met bijv. een transplantatieverpleegkundige etc, maar ook bij ontslag van een patiënt.
Bij het ontslag van een patiënt moet gebruik gemaakt worden van de functionaliteit “medicatieoverzicht”. 
Hiermee wordt de verificatie van de medicatie van een patiënt vastgelegd als “medicatieanamnese”.
Naast het gestructureerd vastleggen van medicatie kunnen vanuit een vastgelegd medicatieoverzicht ook
poliklinische recepten gemaakt en herhaald worden. Daarnaast is het bij de opname van een patiënt 
mogelijk klinische medicatieopdrachten aan te maken vanuit dit medicatieoverzicht.

De belangrijkste kenmerken van deze module zijn:
1. Het overzicht kan worden samengesteld uit 3 soorten digitaal beschikbare bronnen te weten:

- het afleveroverzicht van de openbare apotheek (wisselend beschikbaar);
- de medicatie zoals gebruikt in eerdere klinische opnames;
- een eerdere anamnese (vastgelegd medicatieoverzicht).

2. Eventueel nieuw afgesproken medicatie en gebruik van geneesmiddelen zonder recept kan ook direct 
worden vastgelegd.

3. De vastgelegde medicatieanamnese - op datum en tijd - blijft behouden en kan weer worden 
aangepast tot een nieuwe anamnese.

4. Het (tijdelijk) stoppen van medicatie kan worden aangegeven en toegelicht in het daarvoor bedoelde 
vrije tekstveld “reden stop” in het “detailscherm”.

5. De meeste velden in het “detailscherm” zijn niet verplicht invulbaar waardoor de flexibiliteit in het 
gebruik maximaal blijft.

6. De in de nationale Richtlijn Medicatieoverdracht vereiste gegevens zijn (op 2 na: alcohol en 
druggebruik) allemaal in te vullen.

7. Vanuit dit medicatieoverzicht kan zowel poliklinisch als klinisch voorgeschreven worden.

Bij gebruik van deze module binnen EriDanos voldoet u en Isala tevens aan de Richtlijn Overdracht van 
medicatiegegevens in de keten die heeft als basis dat:

er op elk moment van voorschrijven een actueel medicatieoverzicht beschikbaar is.

De medicatieoverdracht volgens de Richtlijn is sinds 1 januari 2011 verplicht.
Met de module medicatieanamnese kan eenvoudig worden voldaan aan deze richtlijn.
Zie ook www.medicatieoverdracht.nl en het VMS zorgproject http://www.vmszorg.nl/10-
Themas/Medicatieverificatie.
De Inspectie Gezondheidszorg heeft aangegeven op deze richtlijn te gaan toetsen en handhaven.
http://www.igz.nl/onderwerpen/curatieve-gezondheidszorg/medicatieveiligheid/medicatieoverdracht/

Mocht uw afdeling/specialisme al gebruik maken van de ondersteuning door het Apotheek Service Punt 
(ASP) dan zal de medicatieoverdracht bij opname en ontslag voorbereid en begeleid worden de Klinische
Farmacie.

JanCees van Niel, ziekenhuisapotheker
projectleider EriDanos EMD/EVS
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Het medicatieoverzicht
Uw menukeuze zal mogelijk anders zijn, maar hier is de menuknop medicatieoverzicht bijgeplaatst.
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Bij die keuze komt u in het hieronder getoonde scherm.

In dit geval is er al een eerder medicatieoverzicht gemaakt. Als u dit kiest (blauwe balk), dan staat in het 
onderste deel van het scherm de bij dit overzicht vastgelegde medicatie.
Vanuit dit scherm zijn er 4 belangrijke opties met knoppen rechts onder in het window:

- <Medicatieoverzicht> Hiermee wordt het medicatieoverzicht geprint conform het landelijke 
format. Dit is bedoeld voor de arts in de volgende lijn, de openbare apotheker en indien gewenst 
de patiënt;

- <Innameschema> Hiermee wordt een innameschema geprint voor de (oudere) patiënt. 
Aangezien hiervoor toedieningstijden in het overzicht moeten staan is dit alleen praktisch als het 
medicatieoverzicht is gemaakt op basis van de medicatiegegevens uit een klinische opname en 
dus niet uit de aflevergegevens van de openbare apotheek;

- <Rx poli> Hiermee wordt een poliklinisch (herhaal)recept geprint door een of meerdere - knop 
<Ctrl> indrukken - door u geselecteerde medicatieregels te kiezen;

- <Rx klin> Hiermee worden klinische medicatieopdrachten aangemaakt bijv. bij de opname van 
een patiënt.

Op een medicatieregel in dit scherm heeft u met de re-muis knop verschillende keuzes. Bij de keuze 
<historie> kunt dezelfde medicatie(groep) in eerdere anamneses terugzien. 
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U heeft ook de mogelijkheid dit medicatieoverzicht te wijzigen (knop wijzig) of een nieuw 
medicatieoverzicht te maken door op de keuzeknop <nieuw> te drukken linksonder.
Bij deze laatste keuze <nieuw> zal EriDanos op basis van het BSN van de patiënt automatisch contact 
zoeken met de apotheek van de patiënt en de medicatiegegevens ophalen van de laatste 180 dagen (zie 
screenshots hieronder).

Door middel van het aanvinken van de bronnen kunt u kiezen van welke gegevens u gebruik wilt 
maken. Dat kunnen zijn:

1. de laatste aflevergegevens van de openbare apotheek van de patiënt.
2. de medicatie van de laatste (in dit voorbeeld lopende) of een eerdere klinische opname.
3. een eerder gemaakte medicatieanamnese (medicatieoverzicht).

Als u na het aanvinken van de gewenste bronnen het bovenstaande middenscherm sluit krijgt u een 
samengesteld totaaloverzicht.
TIP! Het is dan praktisch om eerst 1 bron te selecteren – bijv. de laatste anamnese - en daarin alle 
medicatie aan te vinken. Deze vinken markeren alle medicatie binnen deze “hoofdbron”, zodat het 
makkelijker vastgesteld kan worden waar verschillen zitten. En daarna de andere bron(nen). 
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Hier in 1 keer alles aanvinken     en daarna de verificatie doen.

In het overzicht wordt de medicatie getoond in de volgorde van de internationale ATC code van het 
geneesmiddel. Dat leidt ertoe dat bijv. alle hart-vaatmiddelen bij elkaar staan, de antibiotica, de urologica 
etc.
Voor zover de informatie uit de bronnen exact dezelfde is – dus inclusief instructieregels – zal de 
medicatieregel maar 1 keer getoond worden.
Als u zichzelf als 1e voorschrijver heeft gekozen in het detailscherm waarin de medicatieregels 
gemuteerd worden dan kunt u dat in dit scherm terugzien. U heeft zo snel een overzicht van medicatie 
waarvoor u primair de verantwoordelijkheid neemt.

Alleen aangevinkte medicatieregels zullen vastgelegd worden in het overzicht dat door u opgeslagen 
wordt. Dat moet alle medicatie zijn die patiënt nog gebruikt, maar ook gestopte medicatie waarvan het 
wenselijk is dat de volgende arts hierover geïnformeerd wordt. Zie vervolg hieronder.
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Nu kunt u de medicatie aanvinken die de patiënt actueel gebruikt, maar ook kan ook een stopafspraak 
aangetekend worden. Dit doet u door per medicament het scherm met de detailinformatie te openen 
(dubbelklik of <wijzigen>) en daarin de gegevens in te vullen. Ook is het mogelijk een nieuwe 
medicatieregel toe te voegen voor nog niet opgenomen medicatie zoals geneesmiddelen die de patiënt 
zelf koopt en gebruikt.
In verband met de eisen die aan de medicatieverificatie gesteld worden zijn dit uitgebreide schermen 
maar ze zijn zo gemaakt dat ze zichzelf wijzen (zie screenshot pagina 7).

Nadat u de gegevens heeft opgeslagen met de knop <Opslaan> re-onder in het scherm is de 
medicatieanamnese vastgelegd.

Ook bij het ontslag van een patiënt na een klinische opname is het vereist dat een medicatieoverzicht 
wordt gemaakt. Dit medicatieoverzicht is bedoeld voor de patiënt, de huisarts, de apotheker, de 
trombosedienst etc.
U kunt hiervoor een print meegeven en/of opsturen, de arts en apotheker kunnen het in principe ook in 
EriDanos inzien en zelf kopiëren. Als u de PDF-printer kiest kan het overzicht ook per e-mail verstuurd 
worden. Een voorbeeld van het printen van het overzicht staat in het screenshot pg 7.
De opmaak voldoet aan die van het landelijke medicatieoverzicht.

Na het aangeven van het aantal (links) en het plaatsen van uw handtekening (rechts) bij het 
betreffende geneesmiddel op het medicatieoverzicht mag dit ook dienen als poliklinisch 
(ontslag)recept. Let wel u kunt ook nog heel eenvoudig een “klassiek” poli recept printen (zie hierboven).
Indien van toepassing moet u nu nog enkele gegevens van de patiënt, zoals klaring en met de hand 
invullen. De geneesmiddelallergieën worden sinds begin 2015 automatisch ingelezen worden vanuit 
EriDanos.
Mocht uw afdeling/specialisme al gebruik maken van de ondersteuning door het Apotheek Service Punt 
(ASP) dan zal de medicatieoverdracht voorbereid en begeleid worden door de Klinische Farmacie.

Tenslotte kunt u ook nog een innameschema printen en meegeven aan de patiënt. Zie screenshot pg 8.
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Medicatie invoerscherm – “detailscherm” -.

Medicatieoverzicht landelijk format
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Innameschema op basis van tijden die zijn aangeven in het detailscherm of direct vanuit de bron 
“klinische opname”.
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