
Elektronische 
toedien-
registratie
Met Medimo kunt u de medicatiegiften elektronisch 
registreren. Dit biedt u als zorgorganisatie veel 
voordelen. Het medicatieproces wordt met Medimo 
volledig digitaal, waardoor de kwaliteit van zorg 
verbetert. Er worden veel minder fouten gemaakt  
en zorgmedewerkers besparen veel tijd. 

IMPROVING CARE

Minder medicatiefouten door betere 
registratie en geneesmiddelinformatie.

Elektronische registratie van 
medicatiegiften bespaart veel tijd.

Op alle devices beschikbaar, zoals 
tablets, smartphones, etc. 

Medimo koppelt automatisch met alle 
trombosediensten.

Medimo verbindt alle betrokken 
zorgverleners.

Elektronische toedienregistratie Medimo 
is zowel intra- als extramuraal 
inzetbaar.

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN
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MINDER FOUTEN 
De module Elektronische 
Toedienregistratie (eTDR-module)  
van Medimo maakt snel inzichtelijk  
of alle cliënten hun medicatie hebben 
gekregen. Om ervoor te zorgen  
dat medicatie wordt toegediend  
aan de juiste persoon, wordt de 
identiteit van de cliënt eenvoudig 
vastgesteld met een foto. Zodoende 
is de cliënt snel herkend, ook door 
invallende zorgmedewerkers.  
Wel zo cliëntvriendelijk! 

MEER INFORMATIE 
Met de eTDR-module hebben 
zorgmedewerkers snel toegang 
tot belangrijke informatie over 
medicatie. Per geneesmiddel ziet 
de behandelaar in een oogopslag 
hoe het medicijn eruitziet, waar 
het moet worden toegediend en 
de bijsluiterinformatie. Daarnaast 
weet de zorgmedewerker dankzij 
uitgebreide instructieprotocollen 
altijd hoe de medicatie op de juiste 
manier wordt gebruikt. 

ACTUEEL MEDICATIEOVERZICHT EN 
TIJDSBESPARING 
Het gebruik van de eTDR-module 
maakt dat er altijd een actueel 
medicatieoverzicht beschikbaar is; 
wat de arts voorschrijft, is direct 

op het scherm zichtbaar om toe te 
dienen. Eventueel aangevuld met 
nadere informatie of de apotheek 
de medicatieopdracht heeft 
geaccordeerd. Door giften digitaal 
te registreren, zijn afdrukken, 
verwisselen en opslag van gewijzigde 
deellijsten bovendien verleden tijd.  
Zo bespaart de eTDR-module veel tijd. 

ALTIJD BESCHIKBAAR
Medimo werkt met elk device.  
Met de Medimo App is de 
elektronische toedienregistratie  
zelfs ook offline beschikbaar.  
Dankzij de single sign-on-koppeling 
hebben zorgverleners via elk ECD, 
EPD of medewerkersportaal direct 
toegang tot Medimo. 

KOPPELING TROMBOSEDIENST 
De eTDR-module koppelt met alle 
trombosediensten in Nederland. 
Hierdoor wordt de digitale toedien-
lijst in Medimo aangevuld met 
het actuele doseerschema van 
bloedverdunners. Dat maakt de kans 
op fouten kleiner en het gebruik van 
antistollingsmedicatie veiliger.

MEDIMO VERBINDT 
Bij wijzigingen in Medimo worden  
alle betrokken zorgverleners 
proactief geïnformeerd.  

Ook kunnen zorgmedewerkers 
digitaal berichten sturen naar 
collega-zorgverleners of apotheek.  
Met de geïntegreerde bestelmodule 
kunnen zorgmedewerkers eenvoudig 
medicatie bijbestellen, wat ook 
zichtbaar is voor collega’s. Ook kan 
de medicijnvoorraad als opiaten 
en werkvoorraden digitaal worden 
beheerd. 

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 in de VVT-sector.  
Met uitgebreide kennis van het 
totale zorgproces is Medimo uw 
beste partner voor de zorg. 

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

Elektronische 
toedienregistratie


