
Elektronische 
toedien       registratie 
voor de  
thuiszorg 
Medimo, de standaard in elektronische 
voorschrijfsystemen en toedienregistratie, kan 
koppelen met alle Apotheek InformatieSystemen 
(AIS). Hierdoor is elektronische toedienregistratie 
mogelijk, samen met alle andere functies van 
Medimo. De (thuis)zorgmedewerker beschikt 
over een actuele medicatielijst en kan de 
medicatiegiften digitaal registreren. 

IMPROVING CARE

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN

De zorgmedewerker heeft toegang tot de 
actuele medicatielijst.

Medicatiegiften kunnen digitaal worden 
geregistreerd.

Eenvoudig medicatie digitaal bestellen.

Uitgebreide mogelijkheden voor dubbele 
controle van risicovolle medicatie, ook op 
afstand.

Integratie met elk ECD of EPD.

Digitale koppeling met trombosediensten.

De huisarts en apotheek werken in hun 
eigen zorgsysteem.



ALTIJD ACTUEEL
De zorgmedewerker beschikt altijd 
over een actuele medicatielijst.  
De informatie komt in Medimo door 
een digitale koppeling met de aan 
gesloten thuisapotheek. Medicatie
giften kunnen dan eenvoudig via 
Medimo Web of App worden vast 
gelegd. Ook kan dubbele controle 
door middel van een foto op  
afstand worden uitgevoerd.  
De elektronische toedienregistratie 
van Medimo geeft veel extra functio
naliteiten. Bijvoorbeeld informatie 
over geneesmiddelen, toedien
instructies, foto van het uiterlijk, 
etc. Ook kan de zorg  medewerker 
eenvoudig digitaal medicatie 
bestellen.

MEDIMO GEKOPPELD MET DE 
THUISAPOTHEEK
De thuisapotheek houdt het medi
catiedossier actueel in haar zorg 
systeem. Medimo koppelt met elke 
thuisapotheek. Zo kan het medicatie
dossier automatisch in Medimo 
komen te staan. De apotheek blijft 
in het eigen zorgsysteem werken 
net zoals de huisarts. De zorg 
medewerker heeft zo toegang tot de 
actuele gegevens en staat in contact 
met de thuisapotheek.

ALTIJD BESCHIKBAAR
Medimo werkt met elk device.  
Met de Medimo App is de elektro      
nische toedienregistratie zelfs ook 
offline beschikbaar. Dankzij de 
single signonkoppeling hebben 
zorg  verleners via elk ECD, EPD of 
medewerkersportaal direct toegang 
tot Medimo. 

KOPPELING TROMBOSEDIENST 
Medimo koppelt met alle trombose
laboratoria in Nederland. Hierdoor 
wordt de digitale toedienlijst in 
Medimo aangevuld met het actuele 
doseerschema van bloedverdunners. 
Dat maakt de kans op fouten kleiner 
en het gebruik van antistollings
medicatie veiliger.

MEDIMO VERBINDT 
Bij wijzigingen in Medimo worden 
alle betrokken zorgverleners 
proactief geïnformeerd. Ook kunnen 
zorgmedewerkers digitaal berichten 
sturen naar collegazorgverleners 
of apotheek. Met de geïntegreerde 
bestelmodule kunnen zorgmede
werkers eenvoudig medicatie 
bijbestellen, wat ook zichtbaar is  
voor collega’s. Ook kan de medicijn
voorraad als opiaten en werkvoor
raden digitaal worden beheerd.

ALTIJD INZICHT EN OVERZICHT
Medimo biedt veel management
informatie in de vorm van statis
tiekoverzichten over toegediende 
medicatie. Ook bevat Medimo een 
benchmarkmodule waarmee de 
organisatie zich kan vergelijken  
met andere organisaties. 

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 

VVTsector. 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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