
Dé standaard in elektronisch 
voorschrijven en toedienregistratie

IMPROVING CARE



ELEKTRONISCH VOORSCHRIJVEN
Het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) van Medimo zorgt voor 
een efficiënter werkproces, biedt actueel inzicht in een online dossier 
en voldoet uiteraard aan de laatste wet- en regelgeving. Ons EVS 
onderscheidt zich op het gebied van functionaliteit, gebruiksvriendelijk-
heid en innovatie. Het koppelt met het LSP en is zowel klinisch als  
poliklinisch te gebruiken. Daarmee is Medimo het meest gebruikte 
systeem in de Nederlandse verpleging en verzorging. 

ELEKTRONISCHE TOEDIENREGISTRATIE
De mogelijkheden van de eTDR-oplossing van Medimo zorgen voor  
minder fouten in het proces van medicatieverstrekking. Het systeem is 
zeer toegankelijk, zowel online als offline beschikbaar, voor elk device. 
Dankzij de koppeling met het elektronisch cliëntendossier worden cliënt- 
en medewerkersgegevens automatisch gesynchroniseerd. Zo maakt 
Medimo het werk voor zorgverleners eenvoudiger en bespaart hen tijd – 
die ze kunnen besteden aan patiënten.  

DIVERSE KOPPELINGEN
De vele integratiemogelijkheden maken Medimo de meest complete 
oplossing voor medicatieprocessen. Dankzij de diverse koppelingen 
beschikken gebruikers altijd over de meest actuele informatie, is dubbel 
beheer van cliënten of zorgmedewerkers verleden tijd en zijn veel fouten 
te voorkomen. Doordat de oplossing bestaat uit modules, sluit Medimo 
altijd perfect aan op de wensen, eisen en behoeften van uw organisatie. 

Minder druk en stress onder  
zorgmedewerkers, meer handen 
aan het bed

De meest complete oplossing
Medimo is dé standaard voor elektronisch voorschrijven en toedienregistratie 
van medicatie. Daarnaast biedt Medimo diverse koppelingen die de zorg nog 
veiliger, efficiënter, beter maken. Inmiddels is Medimo uitgegroeid tot de 
meest complete oplossing voor het hele medicatieproces en marktleider in  
de Nederlandse gezondheidszorg.

APOTHEKERS
Medimo maakt het medicatie-
proces efficiënter voor zowel 
voorschrijver als apotheker. 
Dankzij de module die koppelt  
met het geneesmiddeldistributie-
systeem, werken alle partijen veilig 
in hetzelfde gesloten systeem. 
Medicatie-opdrachten hoeven 
niet langer handmatig ingevoerd 
te worden – dat scheelt een hoop 
fouten én tijd. 

EXTRAMURALE ZORG
Medimo is ook extramuraal of  
in de Thuiszorg beschikbaar.  
De elektronische toedienlijst 
voor de zorg is actueel door een 
automatische koppeling met de 
thuisapotheek. Elektronische 
registratie van giften kan via het 
Web of de Medimo App op elk type 
device. Door alarmering wordt geen 
giften meer vergeten te geven.
 
Met Medimo bedient u al uw 
cliënten, of zij nu intra- of 
extra          murale zorg ontvangen. 
Het medicatiedossier wordt 
opgebouwd op basis van het 
elektronisch voorschrijfsysteem en 
het AIS. Daarnaast biedt Medimo 
elektronische toedienregistratie 
voor alle devices. Zorgmedewerkers 
hoeven maar één applicatie te 
gebruiken.

INTRAMURALE ZORG
Het hele proces van medicatie-
opdrachten digitaal afhandelen? 
Medimo maakt het mogelijk.  
Het is dé oplossing voor veilige, 
efficiënte en betrouwbare 
medicatie processen in de  
intramurale zorg. Van verpleeg-  
en verzorgingshuizen en  
instellingen voor gehandicapten- 
en geestelijke gezondheidszorg,  
tot revalidatie klinieken en zelf   -
standige behandel centra. En van 
elektronisch voor schrijven tot en 
met toedien registratie.

DAAROM MEDIMO

  Altijd actueel inzicht in medicatieproces

  Minder fouten; hogere kwaliteit van de zorg

  Inzetbaar voor intramurale én extramurale zorg

  Gebruiksvriendelijk en zeer compleet dankzij de vele  

koppelingen en functionaliteiten

  Automatisch voldoen aan wet- en regelgeving

  Snel wegwijs in het systeem dankzij de Medimo Academy 
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OVER MEDIMO
Medimo is dé standaard voor elektronisch voorschrijven en toedienregistratie in 
zowel de intramurale als extramurale zorg en apotheek. Het systeem is boven-
dien te koppelen met de trombosedienst, patiëntendossiers (ECD en EPD) en het 
Landelijk Schakelpunt (LSP). Dit maakt Medimo de meest complete oplossing voor 
het gehele medicatieproces. De toepassingen maken veiliger, sneller en efficiënter 
werken mogelijk, wat uiteindelijk de kwaliteit van de zorg ten goede komt.  
Medimo is marktleider op het gebied van voorschrijven en toedienregistratie in 
de Nederlandse verpleging en verzorging alsook thuiszorg, en bepaalt daarmee 
de standaard voor elektronisch voorschrijven en toedienen van medicatie.   
Ga voor meer informatie naar www.medimo.nl. 

OOK DE KWALITEIT VAN DE ZORG VERBETEREN? 
Neem contact op via info@medimo.nl of bel 085 - 773 773 5. 

Medimo ondersteunt  
het gehele proces  
van voorschrijven  
tot en met toedienen 
van medicatie.


