
Medimo 
intra- én  
extramuraal 
Met Medimo bedient u al uw cliënten, of zij 
nu intra- of extramurale zorg ontvangen. 
Het medicatiedossier wordt opgebouwd op 
basis van informatie uit het elektronisch 
voorschrijfsysteem en het apotheeksysteem. 
Daarnaast biedt Medimo elektronische 
toedienregistratie voor alle devices.  
Voor uw zorgmedewerkers maakt het niet uit:  
zij hoeven maar één applicatie te gebruiken. 

IMPROVING CARE

Zorgmedewerkers werken met 
één toedienregistratiesysteem, 
voor cliënten in de intramurale én 
extramurale zorg. 

Eén ECD-koppeling om te beheren,  
één softwarepakket – wel zo efficiënt.

Medimo koppelt digitaal met alle 
trombosediensten in Nederland.

Medimo verbindt proactief alle 
betrokken zorgverleners. 

Digitaal berichten sturen naar  
collega-zorgverleners en medicatie 
bijbestellen bij de apotheek met één 
druk op de knop. 

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN



Medimo B.V. | Rijnsburgstraat 9 | 1059 AT Amsterdam 

T 085 773 773 5 | info@medimo.nl | www.medimo.nl

INTRA- ÉN EXTRAMURALE ZORG
De elektronische toedienregistratie 
van Medimo is te gebruiken voor al 
uw cliënten die medicatie gebruiken. 
Het medicatiedossier in Medimo kan 
opgebouwd worden door invoer in 
het elektronisch voorschrijfsysteem 
en een koppeling met het apotheek-
systeem. Medimo biedt een 
elektronische toedienregistratie 
voor alle devices, zoals tablets, 
smartphones en desktop. Met de 
Medimo-app is het offline registreren 
van medicatiegiften ook mogelijk. 

ÉÉN SYSTEEM, VEEL VOORDELEN
Medimo zowel intra- als extramuraal 
inzetten, zorgt voor synergie.  
Zo hoeft u als organisatie maar één 
softwarepakket af te nemen en 
één koppeling tussen het ECD of 
medewerkersportaal te beheren.  
De historie blijft in Medimo bewaard 
wanneer een cliënt verhuist van 
extramurale naar intramurale zorg, 
wat de specialist werk bespaart bij 
opname. Bovendien werken alle 
zorgmedewerkers met hetzelfde 
Medimo-programma. Dus of de cliënt 
in een verpleeghuis- of verzorgings-
huis woont of thuiszorg ontvangt – 
voor de zorgmedewerker maakt het 
geen verschil.

STERK ONDERSCHEIDEND
De elektronische toedienregistratie 
van Medimo koppelt met alle 
trombosediensten in Nederland. 
De digitale toedienlijst in Medimo 
wordt aangevuld met het actuele 
doseerschema van bloedverdunners. 
Bij wijzigingen in Medimo worden 
alle betrokken zorgverleners 
proactief geïnformeerd. Ook kunnen 
zorgmedewerkers digitaal berichten 
sturen naar collega-zorgverleners 
of de apotheek, en medicatie 
bijbestellen bij de apotheek met één 
druk op de knop. 

GEEN KOSTEN VOOR APOTHEKERS
Medimo vindt het belangrijk om 
ook apothekers zoveel mogelijk te 
ontzorgen. Daarom worden er geen 
kosten gerekend aan apothekers 
voor het gebruik van Medimo. 

MEDIMO –  
IMPROVING CARE 

Met het elektronisch 
voorschrijfsysteem en de 
elektronische toedienregistratie, 
beschikt u met Medimo over 
een applicatie die het gehele 
medicatieproces binnen uw 
zorginstelling ondersteunt. 
Medimo is marktleider in de 
verzorgings- en verpleeghuizen. 
Uitgebreide kennis van het totale 
zorgproces maakt Medimo uw 
beste partner voor de zorg.

Meer info?  
Bel naar 085 773 773 5 of neem 
contact op via info@medimo.nl.

Medimo 
intra- én extramuraal 


