
Elektronisch 
voorschrijven
In de Nederlandse zorg is elektronisch 
voorschrijven verplicht. Dus waarom niet kiezen 
voor de meest complete oplossing? Medimo is het 
meest gebruikte elektronisch voorschrijfsysteem 
(EVS) in de Nederlandse verzorgings- en 
verpleeghuizen, en wordt ook ingezet bij GGZ, VG, 
ZBC’s en revalidatieklinieken. De vele koppelingen, 
zoals met EPD’s, ECD’s, de trombosedienst en 
apotheeksystemen, maken relevante informatie 
altijd beschikbaar en up-to-date. 

IMPROVING CARE

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Medimo is het meest complete EVS dat 
bovendien de farmacotherapie verbetert. 

De combinatie met elektronische 
toedienregistratie geeft 
volledige controle over het 
geneesmiddelendistributieproces.

Medimo is te koppelen met elk EPD of 
ECD; wijzigingen in cliëntgegevens worden 
automatisch gesynchroniseerd en zijn dus 
altijd up-to-date. 

Medimo is het meest gebruikte EVS 
in de Nederlandse verzorgings- en 
verpleeghuizen.



ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK
Voorschrijven met Medimo is zeer 
gebruiksvriendelijk en daardoor 
efficiënt en veiliger. Al met twee muis-
klikken kan een compleet opbouw- of 
afbouwschema worden geactiveerd. 
Op basis van voorgeprogrammeerde 
protocollen begeleidt Medimo de 
voorschrijver. Het systeem kan 
pro actief adviseren, medicatie-
voorstellen genereren tijdens het 
voorschrijven, en de voorschrijver 
waarschuwen wanneer wordt afge-
weken van protocollen. Zo maakt het 
EVS van Medimo de samenwerking 
tussen voorschrijver, apotheek en 
zorgverlener efficiënter, en verbetert 
het de veiligheid in de zorg. 

KLINISCH EN POLIKLINISCH
Het Medimo EVS ondersteunt zowel 
klinisch als poliklinisch voorschrijven. 
Alle apotheken in Nederland zijn 
in Medimo geprogrammeerd om 
recepten te kunnen ontvangen. 
Medimo verbindt de voorschrijvers, 
zorgmedewerkers en apothekers  
aan elkaar.

CLOSED LOOP EN 100% DIGITAAL
Met de GDS-apotheekmodule kan 
ook de apotheek met Medimo 
werken. Medicatieopdrachten 
hoeven dan niet handmatig over-
getypt te worden in het apotheek-
systeem, zodat medicatieopdrachten 

volledig digitaal afgehandeld kunnen 
worden en het proces veel efficiënter 
verloopt. 

MINDER FOUTEN
Medimo is te koppelen met elk  
elektronisch cliënten- of patiënten-
dossier (ECD/EPD). Dat betekent 
dat gegevens in deze databases 
automatisch synchroniseren en 
informatie niet handmatig hoeft 
worden bijgewerkt in verschillende 
systemen. Medimo koppelt ook met 
alle apotheeksys temen; ook het  
medicatiedossier van de thuis-
apotheek synchroniseert met 
Medimo. Daarnaast koppelt Medimo 
ook met de trombosedienst voor 
veiliger gebruik van antistollings-
medicatie. Labwaarden kunnen  
auto     matisch worden ingelezen. 
Verder is Medimo ook aangesloten 
op het Landelijk Schakelpunt (LSP).  
Dit geeft zorg professionals eenvoudig 
toegang tot alle relevante informatie, 
wat het risico op fouten verkleint.

COMBINATIE MET ETDR
De module Elektronische Toedien-
registratie (eTDR-module) van 
Medimo maakt snel inzichtelijk of  
alle cliënten hun medicatie hebben 
gekregen. De combinatie van EVS  
met eTDR geeft een zorgorganisatie 
de volledige controle over het 
geneesmiddelendistributieproces.  

Medimo is de enige 100%-specialist 
op het gebied van EVS en ETDR 
binnen de intra- en extramurale 
zorgmarkt.

MARKTLEIDER IN EVS
In de zorgsector is gebruikmaken van 
een elektronisch voorschrijfsysteem 
(EVS) wettelijk verplicht. De vele 
mogelijkheden maken het EVS van 
Medimo de meest complete oplos-
sing in de markt voor medicatie-
processen. Het is dan ook niet voor 
niets dat Medimo al ruim 80% van de 
Nederlandse VVT-sector bedient. 

MEDIMO –  
IMPROVING CARE 

Met het Medimo elektronisch 

voorschrijfsysteem en haar 

elektronische toedienregistratie, 

beschikt u over een applicatie die het 

gehele medicatieproces ondersteunt. 

Zowel intra- als extramuraal. 

Medimo is hiermee marktleider. 

Met uitgebreide kennis van het 

totale medicatie voorschrijf- en 

toedienregistratie proces is Medimo 

uw beste partner voor de zorg.

Meer info? Bel naar 085 773 773 5 of 

neem contact op via info@medimo.nl. 
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