
Klinisch EVSKlinisch EVS

IntroductieIntroductie

JanCees van Niel – Ziekenhuisapotheker

Elektronisch Voorschrijf Systeem van en voor de Elektronisch Voorschrijf Systeem van en voor de 

Isala kliniekenIsala klinieken



Meerwaarde EVSMeerwaarde EVS

minder medicatiefouten door:minder medicatiefouten door:

•• Altijd leesbare receptenAltijd leesbare recepten

•• Actuele en kloppende medicatie in Actuele en kloppende medicatie in EriDanosEriDanos®®

vvVerbetering van de patiVerbetering van de patiëëntveiligheid en toename van ntveiligheid en toename van 
de kwaliteit van de zorg:de kwaliteit van de zorg:



Klinisch voorschrijven Klinisch voorschrijven EriDanosEriDanos
Patiënt selecteren en klikken op bronzen vijzel (rood kader)



Medicatieoverzicht Medicatieoverzicht -- dMOdMO

Actuele 
medicatie 

dMO’s



Vijzel icoontjes medicatieoverzichtVijzel icoontjes medicatieoverzicht

•• Groen vijzeltje: actuele Groen vijzeltje: actuele ““lopendelopende”” definitieve medicatiedefinitieve medicatie

•• Rood vijzeltje: een gestopte definitieve medicatieopdrachtRood vijzeltje: een gestopte definitieve medicatieopdracht



Medicatieoverzicht Medicatieoverzicht -- drukdruk

vMO’s



RxRx icoontjes medicatieoverzichticoontjes medicatieoverzicht
•• Blauwe Blauwe RxRx

Nieuwe medicatieopdracht geautoriseerd of voorgeschreven Nieuwe medicatieopdracht geautoriseerd of voorgeschreven doordoor artsarts

•• Grijze Grijze RxRx
Verstuurde medicatieopdracht, nog niet in bewerking genomen doorVerstuurde medicatieopdracht, nog niet in bewerking genomen door de de 
apotheek, kan echter nog verwijderd worden.apotheek, kan echter nog verwijderd worden.

•• Zwarte Zwarte RxRx
Medicatieopdracht wordt verwerkt door de apotheek en is niet meeMedicatieopdracht wordt verwerkt door de apotheek en is niet meer te r te 
wijzigen of verwijderen.wijzigen of verwijderen.

•• Gele Gele RxRx
Voorbereide medicatieopdracht ingevoerdVoorbereide medicatieopdracht ingevoerd doordoor vplkvplk of apothekersassistent.of apothekersassistent.
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Starten EVSStarten EVS

Klik op blauwe Klik op blauwe RxRx in EVS menuin EVS menu



VoorschrijfschermVoorschrijfscherm



VoorschrijfschermVoorschrijfscherm



Daglijst printenDaglijst printen



Daglijst printenDaglijst printen

parafenvakjes



Kanttekeningen EVSKanttekeningen EVS

•• Er moet rekening gehouden worden met een Er moet rekening gehouden worden met een 
nieuw type fouten.nieuw type fouten.

•• Directe Directe communicatiecommunicatie tussen de arts en  verpleging tussen de arts en  verpleging 
kan minder worden. kan minder worden. 

•• WennenWennen aan een nieuwe manier van werken gaat aan een nieuwe manier van werken gaat 
snel maar snel maar kost tijdkost tijd..



Meest voorkomende fouten bij Meest voorkomende fouten bij 
elektronisch voorschrijvenelektronisch voorschrijven

•• Werken in verkeerde patiWerken in verkeerde patiëënt.nt.
•• Stoppen en herstarten medicatie na bijv. een operatieStoppen en herstarten medicatie na bijv. een operatie
•• Verkeerde medicatieopdracht stoppenVerkeerde medicatieopdracht stoppen
•• Klikken, scrollen en typenKlikken, scrollen en typen

–– Selectie verkeerde geneesmiddelSelectie verkeerde geneesmiddel
––Kiezen van de verkeerde doseringKiezen van de verkeerde dosering
–– Stoppen van de verkeerde medicatieopdrachtStoppen van de verkeerde medicatieopdracht



Aandachtspunten EVSAandachtspunten EVS

•• Schema Schema om de 3 dagenom de 3 dagen (bv (bv DurogesicDurogesic®®) mogelijk in ) mogelijk in 
het EVS d.m.v. schema het EVS d.m.v. schema ““volgens afspraakvolgens afspraak””..

•• Bij de schema keuze Bij de schema keuze ““volgens afspraakvolgens afspraak”” wordt de wordt de 
eerste regel van het instructieveld verplicht. eerste regel van het instructieveld verplicht. 

•• Voor spoedrecepten Voor spoedrecepten ““SPOEDSPOED”” vermelden in het vermelden in het 
veld veld instructiesinstructies de verpleging informeren (en die de verpleging informeren (en die 
weer de apotheek).weer de apotheek).



Aandachtspunten EVSAandachtspunten EVS

instructieveld



Telefonische opdrachtenTelefonische opdrachten
•• Huidige werkwijze handhavenHuidige werkwijze handhaven

•• Mogelijkheid in het EVS om een voorbereid Mogelijkheid in het EVS om een voorbereid 
recept te maken.recept te maken.

•• Arts autoriseert voorbereid recept binnen 24 uur Arts autoriseert voorbereid recept binnen 24 uur 
in EVSin EVS



Verwijderen zwarte Verwijderen zwarte RxRx in in EriDanosEriDanos
•• Telefonisch contact opnemen met Telefonisch contact opnemen met 

ziekenhuisapotheek om ziekenhuisapotheek om vMOvMO (zwarte (zwarte RxRx, dus al in , dus al in 
bewerking genomen door apotheek) te laten bewerking genomen door apotheek) te laten 
verwijderen.verwijderen.

•• De arts kan in het medicatieoverzicht zelf de De arts kan in het medicatieoverzicht zelf de vMOvMO
verwijderen zolang deze nog niet in behandeling is verwijderen zolang deze nog niet in behandeling is 
(grijze (grijze RxRx) door de apotheek.) door de apotheek.



Afhandeling recepten door apotheekAfhandeling recepten door apotheek

•• Recepten verstuurd voor 15:30 uur worden dezelfde Recepten verstuurd voor 15:30 uur worden dezelfde 
dag nog verwerkt door apotheekdag nog verwerkt door apotheek

•• Anders verpleegkundige bellen met de apotheek en Anders verpleegkundige bellen met de apotheek en 
doorgeven dat een medicatieopdracht vandaag nog doorgeven dat een medicatieopdracht vandaag nog 
verwerkt moet worden.verwerkt moet worden.



Foutmeldingen in het EVSFoutmeldingen in het EVS

•• Zodra de fout optreedt hiervan graag een screenshot Zodra de fout optreedt hiervan graag een screenshot 
maken (tip: gebruik Print Screen knop).maken (tip: gebruik Print Screen knop).

•• Screenshot met eventuele toelichting versturen naar Screenshot met eventuele toelichting versturen naar 
JanCees van JanCees van NielNiel..

•• JanCees zal het verder afhandelen met IC2it.JanCees zal het verder afhandelen met IC2it.

•• Maar er kan ook even gebeld worden, zie sheet Maar er kan ook even gebeld worden, zie sheet 
‘‘ContactpersonenContactpersonen’’..



Wat te doen bij aanhoudende fouten in Wat te doen bij aanhoudende fouten in 
het EVShet EVS

•• Als het EVS echt niet meer werkt overgaan naar de Als het EVS echt niet meer werkt overgaan naar de 
oude werkwijze (papier).oude werkwijze (papier).
–– foutmeldingen niet alleen door fouten in de software, foutmeldingen niet alleen door fouten in de software, 

kunnen ook patikunnen ook patiëënt of geneesmiddel gerelateerd zijn.nt of geneesmiddel gerelateerd zijn.

•• Verpleging op de hoogte stellen als er weer met Verpleging op de hoogte stellen als er weer met 
papier gewerkt gaat worden.papier gewerkt gaat worden.



Ontwikkeling later in 2010Ontwikkeling later in 2010

•• MVK vervalt MVK vervalt àà elektronische toedienregistratie in elektronische toedienregistratie in 
EriDanosEriDanos®®

•• Koppeling tussen Koppeling tussen EriDanosEriDanos®® en apotheeksysteem en apotheeksysteem 
ZamicomZamicom®®

•• Spoedvink in EVS voor spoedopdrachtenSpoedvink in EVS voor spoedopdrachten



ContactpersonenContactpersonen
•• JanCeesJanCees van van NielNiel, ziekenhuisapotheker, ziekenhuisapotheker


