
IMPROVING CARE

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Betere medicatieveiligheid bij het 
voorschrijven van medicatie   

Betere medicatieveiligheid bij 
verstrekken van medicatie  

Recepten (verstrekkingen) van derden 
digitaal importeren in Medimo

Met Medimo klaar voor de toekomst

LSP koppeling  
Medimo
Medimo, de standaard in elektronische 
voorschrijfsystemen en toedienregistratie,  
koppelt met het Landelijk Schakelpunt (LSP).  
Met het LSP worden medicatiegegevens 
uitgewisseld met collega-zorgverleners. 



KOPPELING MET LSP
De LSP-koppeling in Medimo kent 
drie functionaliteiten.

1. LSP raadplegen
Voorschrijvers kunnen met de LSP 
koppeling in Medimo het LSP raad-
plegen. De condities (Intoleranties, 
Contra-indicaties en Allergieën)  en 
medicatieverstrekkingen worden 
opgehaald. Vervolgens kunnen deze 
een-op-een digitaal worden over-
genomen in het Medimo-dossier.  
Het Medimo-dossier wordt completer 
en helpt de voorschrijver met een 
betere medicatiebewaking. Ook in 
een poliklinische setting kan een 
consult beter worden voorbereid 
door het LSP te bevragen waardoor 
de voorschrijver direct inzicht krijgt in 
het actuele medicatiedossier van de 
patiënt.

2. Bevraagd worden door LSP
Medimo kan de medicatiegegevens 
delen met het Landelijk Schakelpunt. 
Bij een geregistreerde toestemming 
(Opt in) in Medimo, kan de informatie 
vanuit Medimo aangeboden worden 
aan het LSP bij een bevraging van 
derden. Een dienstapotheek kan dan 
de medicatieregels en de condities 
van de patiënt ophalen via het LSP 
en een sluitende medicatiebewaking 
uitvoeren. Zo maakt Medimo de zorg 
veiliger.

3.  Recepten versturen naar 
apotheek

Ten slotte is het mogelijk om via het 
LSP een vooraankondiging (recept) te 
versturen naar de apotheek.

GEBRUIK UZI-MIDDELEN 
Om het LSP te raadplegen is een 
UZI-zorgverlenerspas nodig.  
Medimo maakt echter gebruik van 
softwaretokens zodat de toegang 
tot het LSP automatisch verloopt. 
Dit betekent dat een voorschrijver 
ook op mobiele devices als tablets of 
smarthphones toegang heeft tot het 
LSP. Medimo is de eerste leverancier 
in Nederland die dit mogelijk maakt 
en dat is uniek!

MET MEDIMO KLAAR VOOR DE 
TOEKOMST
De uitwisseling van medicatie-
gegevens tussen zorgverleners in 
Nederland gaat veranderen. Er komt 
een nieuwe informatiestandaard het 
Medicatieproces. 

De informatiestandaard Medicatie-
proces is een set van afspraken  
over eenduidige registratie en uit-
wisseling van medicatiegegevens.  
Door medicatie gegevens beter en 
overzichtelijk vast te leggen en uit 
te wisselen, krijgen zorgverleners 
en patiënten helder inzicht in wat 
is voorgeschreven door de arts, 

verstrekt door de apotheek en wat  
de patiënt daadwerkelijk gebruikt. 
Zo draagt de standaard bij aan betere 
medicatieveiligheid. 

Medimo is nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van deze standaard. 
Medimo is dan ook helemaal klaar 
om aan te sluiten op dit nieuwe 
Medicatie proces 9.x.

 

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. 

Met uitgebreide kennis van het 

totale medicatie voorschrijf- en 

toedienregistratie proces is Medimo 

uw beste partner voor de zorg.

Meer informatie, of als zorginstelling 

de LSP-koppeling en/of de PGO-

koppeling aanvragen? 

Mail naar lsp@medimo.nl.
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