
Medimo voor  
apothekers 
Medimo, de standaard in elektronische 
voorschrijfsystemen en toedienregistratie 
beschikt over een apotheek GDS module en een 
import module. Met de GDS-module worden de 
medicatieopdrachten rechtstreeks in Medimo 
afgehandeld. De voorschrijvers, zorgmedewerkers 
en apotheek werken samen in Medimo, een 100% 
digitaal proces. Er worden veel fouten voorkomen 
en het proces verloopt zeer efficiënt. Met de 
import module is Medimo gekoppeld aan het AIS. 
Elke wijziging in het AIS wordt gesynchroniseerd 
met de medicatielijst in Medimo. 

IMPROVING CARE

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Apothekers kunnen medicatieopdrachten 
door artsen digitaal verwerken.

Eenvoudig aanmaken van GDS-bestanden, 
waarbij toedienlijsten direct worden 
aangepast.

Medimo verstuurt berichten naar AIS voor 
gereed maken medicatie ‘buiten GDS’.

Met Medimo beheert de apotheek het 
formularium van de organisatie. 

Uitgebreide managementinformatie, 
statistiekoverzichten, inzicht in kosten en 
declaratieoverzichten.



EFFICIËNT WERKEN IN ÉÉN 
SYSTEEM
Met de GDS module van Medimo 
werken alle partijen veilig in één 
gesloten systeem: closed loop. De 
apotheker kan medicatieopdrachten 
van de arts in Medimo autoriseren 
waarna de toedienlijst direct wordt 
bijgewerkt. De opdrachten worden 
niet meer handmatig in het AIS 
verwerkt. Dat scheelt fouten én 
veel tijd. Medicatiebewaking vindt 
plaats in Medimo. Binnen Medimo 
kan de apotheek heel eenvoudig het 
formularium beheren en berichten 
versturen naar het AIS.

GDS-BESTANDEN
Vanuit Medimo worden GDS- 
bestanden aangemaakt en veilig 
verstuurd naar de verpakker.  
Door gebruik te maken van het juiste 
verpakassortiment, wordt de toedien-
lijst hier automatisch op aangepast. 
Wel zo duidelijk voor de zorg.

OOK VOOR DE THUISZORG
Medimo beschikt ook over een 
Importmodule voor extramurale 
cliënten. In deze situatie beschikt 
van oudsher alleen de apotheek 
over het complete medicatiedossier. 
Dankzij de Importmodule kan 
het medicatiedossier uit het AIS 
geëxporteerd worden naar Medimo. 

Hierdoor is het medicatieprofiel altijd 
up-to-date in Medimo beschikbaar 
en hebben wijkverpleegkundigen en 
verzorgenden in verzorgingshuizen 
of VG organisaties ook toegang tot de 
functionaliteiten in Medimo. 

VEILIG WERKEN VOOR IEDEREEN
Per afnemer wordt bepaald wie 
toegang krijgt in Medimo en met 
welke rechten. Afhankelijk van 
de autorisatie en functie is een 
beveiligingsniveau van toepassing. 
Medimo kan elke zorgverlener toegang 
bieden tot alle medicatiedossiers 
binnen Medimo, waarbij zij veilig 
kunnen inloggen via elk device met 
internet. Voor extra beveiliging 
wordt gebruikgemaakt van een 
tweefactor-identificatiesysteem.

ALTIJD INZICHT EN OVERZICHT
Medimo biedt veel management-
informatie in de vorm van statistiek-
overzichten over voorgeschreven 
medicatie en populatie. Ook zijn alle 
beschikbare Medisch-Farmaceutische 
Beslisregels (MFB’s) toegevoegd aan  
de medicatiebewaking. De MFB- 
overzichten ondersteunen arts en 
apotheker in de naleving van de 
zorgstandaarden. Ten slotte geeft 
Medimo inzicht in kosten, zoals 
kosten per afdeling, per cliënt of 
geneesmiddelgebruik.

MEDIMO –  
IMPROVING CARE 

Hoe meer betrokken disciplines in 

hetzelfde gesloten systeem werken, 

hoe efficiënter de werkwijze, hoe 

minder fouten en hoe minder tijd  

elke partij kwijt is aan het 

voorschrijven van medicatie en 

het invoeren van de opdrachten. 

Gecombineerd met elektronische 

toedienregistratie ondersteunt 

Medimo het gehele medicatieproces. 

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. 
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