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1. Hoe meld ik mij aan als praktijk? 
 
Wanneer u zich nog niet heeft geregistreerd bij Prescriptor en u gebruik wilt maken van Prescriptor: 
volg dan de volgende stappen: 
 

1. Klik op http://sso.digitalis.nl/registration/register 
2. Vink de eerste optie aan: “Als gebruiker van CGM Huisarts, Bricks, MicroHIS, OmniHIS of 

Promedico wil ik me aanmelden voor een licentie voor Prescriptor (EVS) in combinatie met 
toegang tot NHG Rx (App)”. 

3. Vul de verplichte velden in en klik op volgende 
4. Na ontvangst de bevestigingsmail doorsturen naar prescriptor@digitalis.nl met het verzoek 

om aangesloten te worden op het ‘Heuvelland’ formularium 
 
NB: 
- Als de praktijk al geregistreerd is als Prescriptor gebruiker volstaat een mail naar: 

prescriptor@digitalis.nl met een duidelijke omschrijving van de geregistreerde praktijk en 

met het verzoek om het ‘Heuvelland’ formularium te activeren. 

- Registreer u altijd via een desktop computer! 

 

2. Hoe installeer ik Prescriptor in mijn HIS? 
 

De handleiding / instructievideo is terug te vinden op de volgende website: 

https://prescriptor.nl/nl/faq/veelgestelde-vragen 

Selecteer het juiste HIS voor de juiste instructie.  

 

3. Moet ik per medewerker een licentie aanvragen of per praktijk? 
 

De registratieaanvraag dient per praktijk te gebeuren, niet per medewerker. Het account geldt voor 

de hele praktijk.  

 

4. Waar kan ik de presentatie van Prescriptor terug vinden? 
 

Tijdens de ketenbijeenkomst op 1 februari en 5 februari is een PowerPoint presentatie (incl. 

instructie) gegeven over Prescriptor. Deze presentatie kunt u terug vinden op de website van ZIO: 

 

Scholing > Cursusmaterialen > Informatiebijeenkomst-ketenzorg-2018 > Presentatie Prescriptor  

(http://www.zio.nl/scholing/cursusmaterialen/informatiebijeenkomst-ketenzorg-2018/)  

 
 

 

 

http://sso.digitalis.nl/registration/register
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https://prescriptor.nl/nl/faq/veelgestelde-vragen
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5. Wat zijn de voordelen van het gebruik van Prescriptor? 
 

De volgende voordelen kunnen genoemd worden t.a.v. het gebruik van Prescriptor: 

- Medicatie veiligheid 

- Ondersteuning in keuze medicamenten 

- Ondersteuning in volgen van formularia 

- Kwaliteit van voorschrijven stijgt 

- Aantal foute doseringen daalt 

- Aantal foute voorschriften daalt 

- Beter opvolgen van de richtlijnen 

- Doelmatig voorschrijven  

- Uniformiteit in medicamenteuze adviezen  

- AIOS leert veel van Prescriptor 

 

6. Wat zijn de regionale S3 afspraken omtrent Prescriptor? 
 

Met de verzekeraar is een beloningscomponent afgesproken t.a.v. het gebruik van Prescriptor. Deze 

beloning geldt wanneer 30% van de nieuwe voorschriften is voorgeschreven MET Prescriptor.  

U zult t.z.t. spiegelinformatie ontvangen t.a.v. uw prestatie.  

 

7. Welk formularium moet ik gebruiken? 
 

In Prescriptor zijn voor u 2 formularia actief, te weten het NHG formularium en het Heuvelland 

formularium. Het Heuvelland formularium is gebaseerd op het formularium van Asten. In het 

Heuvelland formularium is het Maastrichts longformularium al verwerkt.  

Onze regio zal het Heuvelland formularium gaan door ontwikkelen.   

 

8. Houdt Prescriptor rekening met nierfunctie? 
 

Op dit moment houdt Prescriptor geen rekening met de nierfunctie.  

 

9. Kan je het gewicht invoeren bij berekenen van doseringen (b.v. antibiotica 

dosering bij kinderen)   
 

Doseringen automatisch berekenen op basis van gewicht kan momenteel niet binnen Prescriptor. 

Men (digitalis) is aan het nadenken over een alternatief. Voor nu kan de volgende website 

geraadpleegd worden: www.kinderformularium.nl/denekamp-schaal.  

 

 

http://www.kinderformularium.nl/denekamp-schaal


10. Controleert Prescriptor op contra-indicaties/ interacties? 

Prescriptor controleert op basis van ICPC’s / patiëntkenmerken in het HIS op contra-indicaties. Als er 

de ICPC U99 „aan de patiënt hangt”, dan geeft Prescriptor de waarschuwing: C als waarschuwing, dat 

er een contra-indicatie bestaat. Als je met de cursor op de C gaat staan, dan kleurt de regel met het 

betreffende middel rood en als je dan op de C klikt, komt de uitleg in beeld. Het is niet zo, dat de 

waarde van de nierfunctie wordt meegenomen vanuit de labwaarden naar de medicatiebewaking, 

alleen de ICPC. 

Voor de interacties geldt hetzelfde: er verschijnt een I voor het betreffende middel in Prescriptor.  

 

Het HIS zal (onvermijdelijk) na Prescriptor ook nog Contra-indicaties en Interacties checken. 

 

11. Waar kan ik terecht met inhoudelijke vragen? 
 

Inhoudelijke vragen kunt u sturen naar: j.hazelzet@zio.nl 

Judith zal de inhoudelijke vragen bespreken met de werkgroep farmacie.  

 

12. Waar kan ik terecht met ICT technische vragen? 
 

Heeft u problemen met het installeren van Prescriptor of andere ICT gerelateerde zaken: stuur dan 

een mail naar Erik Bleus: ict@zio.nl  
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