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Meerwaarde EVSMeerwaarde EVS

Door minder medicatiefouten:Door minder medicatiefouten:

•• 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 ntveiligheid en toename 
van de kwaliteit van de zorg.van de kwaliteit van de zorg.



Nieuwe voorschrijfprocesNieuwe voorschrijfproces

•• Arts schrijft recept = Arts schrijft recept = vMOvMO (voorlopige (voorlopige 
medicatieopdracht)medicatieopdracht)

•• Verstuurt Verstuurt vMOvMO naar de apotheeknaar de apotheek

•• vMOvMO print uit etiketprinter (vervangt doordruk print uit etiketprinter (vervangt doordruk 
sticker) op moment van versturingsticker) op moment van versturing

•• Verpleegkundige plakt Verpleegkundige plakt vMOvMO in MVKin MVK

•• Apotheek levert Apotheek levert dMOdMO (definitieve (definitieve 
medicatieopdracht) sticker voor MVKmedicatieopdracht) sticker voor MVK
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Klinisch medicatieoverzicht startenKlinisch medicatieoverzicht starten
Patiënt selecteren en klikken op bronzen vijzel



Medicatieoverzicht Medicatieoverzicht -- normaalnormaal



Medicatieoverzicht Medicatieoverzicht -- drukdruk



StickerprinterStickerprinter

•• Zebra TLP 2844Zebra TLP 2844
Bestelnummers:Bestelnummers:
–– Lint 157618Lint 157618

–– Etiketten 157615Etiketten 157615



vMOvMO stickersticker

Patiënt nr.
Patiënt naam

• Knippen, vouwen of dakpansgewijs Knippen, vouwen of dakpansgewijs 
plakken op MVKplakken op MVK



SpoedaanvraagSpoedaanvraag

•• Verpleging gaat naar of belt apotheek over Verpleging gaat naar of belt apotheek over 
ophalen spoedreceptophalen spoedrecept

•• Toekomst: Toekomst: aanvinkbaaraanvinkbaar binnen het EVSbinnen het EVS

Telefonische opdrachtenTelefonische opdrachten
•• Huidige werkwijze handhavenHuidige werkwijze handhaven



HerhalingsreceptenHerhalingsrecepten
•• Verpleging kan deze zelfstandig afhandelenVerpleging kan deze zelfstandig afhandelen
•• Er is feitelijk geen relatie met het EVSEr is feitelijk geen relatie met het EVS
Herhalingsrecepten voor opiaten is een bijzonder gevalHerhalingsrecepten voor opiaten is een bijzonder geval

•• Verpleegkundige print medicatieoverzicht vanuit Verpleegkundige print medicatieoverzicht vanuit EriDanosEriDanos®®

•• Arts ondertekent bij het opiaatArts ondertekent bij het opiaat

•• Afdeling haalt opiaat op in ziekenhuisapotheekAfdeling haalt opiaat op in ziekenhuisapotheek

Herhalingsrecepten opiatenHerhalingsrecepten opiaten



MedicatieoverzichtMedicatieoverzicht





Afhandeling recepten door apotheekAfhandeling recepten door apotheek

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

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



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  tussen de arts en  
verpleging kan minder worden. verpleging kan minder worden. 

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



Meest voorkomende fouten bij Meest voorkomende fouten bij 
elektronisch voorschrijven door artselektronisch voorschrijven door arts

•• Werken in verkeerde patiWerken in verkeerde patiëënt.nt.

•• 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



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

•• Spoedvink in EVS voor spoedopdrachtenSpoedvink in EVS voor spoedopdrachten

Ontwikkeling later in 2010Ontwikkeling later in 2010



ContactpersonenContactpersonen

•• JanCees van JanCees van NielNiel
projectleiderprojectleider--ziekenhuisapothekerziekenhuisapotheker


