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Inleiding EVS 

Met behulp van een Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) kunt u een adequaat behandelvoorschrift 

voor de patiënt samenstellen of selecteren met behulp van één of meerdere formularia: het 
formulariumgericht voorschrijven. Met het formulariumgericht voorschrijven begeleidt Prescriptor u via 
indicaties, therapie schema’s en therapie clusters naar een recept advies. Het voorschrift kan zowel 
medicamenteus als niet-medicamenteus zijn. Het EVS geeft een voorschrift op maat, rekening houdend 
met patiëntkenmerken zoals leeftijd, geslacht, allergieën, medicatie en relevante contra-indicaties (co-
morbiditeit). 

Formulariumgericht voorschrijven helpt u bij gecompliceerde diagnoses de gedachten te ordenen en het 

nodigt uit tot reflectie ten aanzien van uw eigen voorschriften. 

Informatie over geneesmiddelen en behandelingen, patiëntbrieven, NHG standaarden e.d. zijn direct 
beschikbaar en af te drukken. 

Met het samenstellen van een recept houdt Prescriptor ook rekening met de patientkenmerken en zal op 

basis daarvan de medicatie bewaking uitvoeren.  

Het EVS in de praktijk – Prescriptor 

Verschillende Elektronische Medicatie Dossiers (EMD), zoals bijvoorbeeld een Huisarts Informatie 
Systemen (HIS), maken gebruik van het Prescriptor EVS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescriptor is een EVS dat naast het samenstellen van voorschriften ook met verschillende formularia kan 
werken. Standaard wordt Prescriptor uitgeleverd met het NHG-formularium en het Farmacotherapeutisch 

Kompas. Prescriptor is door middel van individuele- of groepsabonnementen uit te breiden met 
meerdere, al dan niet eigen formularia. 

De G-standaard 

In Prescriptor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde G-standaard van Z-Index. Dit is het 
geneesmiddelenbestand dat voorheen bekend stond als de KNMP-taxe. De G-standaard wordt 
maandelijks bijgewerkt. 

 In Prescriptor wordt – als onderdeel van de G-standaard – tabel 25 gebruikt voor de doseereenheden. 

Onderdelen (modules) van Prescriptor 

Receptenmodule 

Prescriptor heeft de mogelijkheid om de geïntegreerde receptmodule apart aan te roepen vanuit een 

dossier. Met deze module is het mogelijk om een geneesmiddel op te zoeken in de G-Standaard en 

daarmee een voorschrift (recept) aan te maken. Op basis van de meegestuurde patiëntkenmerken als 
leeftijd, geslacht, allergie, actieve medicatie en vastgelegde contra-indicatie vindt het tijdens het kiezen 
van het geneesmiddel geneesmiddelbewaking plaats. 

Met een druk op de knop wordt het voorschrift meegenomen naar het dossier met de juiste coderingen 
van het geneesmiddel en gebruiksvoorschrift om verder te versturen in de keten. 

Voor een beschrijving, zie: Prescriptor Receptenmodule op pagina 6 
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Formularia 

Het formulariumgericht voorschrijven is de kern van Prescriptor en biedt de mogelijkheid om op indicatie 

voor te schrijven. Per indicatie wordt relevante informatie bij elkaar gebracht, zoals de NHG Standaarden 
en NHG Patiëntbrieven voor die indicatie. Bovendien wordt u op basis van de patiëntkenmerken geleid 
naar een voorschrift specifiek van toepassing voor die conditie. Net als bij een routeplannen staat het u 
vrij om beslissen of u dat advies volgt of een andere keuze maakt. 

Standaard is voor Huisartsen in Nederland Prescriptor ‘gevuld’ met het NHG-EVS. 

Binnen Prescriptor is het ook mogelijk om tijdens het voorschrijven verschillende aanvullende formularia 

te raadplegen.  

De beschikbare aanvullende formularia zijn: 

 ETAS 
 Formularium Nijmegen 

Voor het ontsluiten van deze aanvullende formularia is een extra abonnement een vereiste. Deze kan 
worden afgesloten op www.prescriptor.nl.  

Ook is het mogelijk om met bijvoorbeeld het FTO of de regio zelf een aanvullend formularium op te 

stellen en te beheren om interactief (inclusief medicatiebegeleiding) in Prescriptor te gebruiken. Daarvoor 
is de Formularium Wizard ontwikkeld. Voor meer informatie, neem contact op met Digitalis. 

Farmacotherapeutisch Kompas 

In Prescriptor is een koppeling met de preparaatteksten van het Farmacotherapeutisch Kompas (FTK) van 
het CVZ gerealiseerd. De koppeling tussen het EVS, Z-index en het FTK is gebaseerd op de ATC code. Deze 
integratie maakt het mogelijk om binnen het EVS via het Kompas en de Z-index van preparaat te switchen. 

Medicatiebegeleiding en medicatiebewaking 

Medicatiebegeleiding is het gedeelte in Prescriptor waarbij inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze de 
context van de patiënt in de vorm van patiëntkenmerken van invloed is op – en binnen een richtlijn wordt 
betrokken bij – de route naar de therapiekeuze. Deze vanuit het HIS meegestuurde patiëntkenmerken 
worden onder meer toegepast als selectiecriteria bij de navigatie naar de meest relevante therapie 

schema’s en therapie clusters. Desgewenst is deze medicatiebegeleiding in een meer of mindere actieve 
rol aan te passen, zie: Praktijkinstellingen op pagina 16. 

Medicatiebewaking is daarnaast een belangrijk onderdeel van de medicatiebegeleiding in Prescriptor; op 
basis van de patiëntkenmerken wordt in dit geval op geneesmiddel/receptniveau gecontroleerd of er 
sprake is van mogelijke interacties, dubbelmedicatie, contra-indicaties en allergieën. Zie ook het gedeelte 
over medicatie bewakingssignalen, op pagina 13. 

Z-Index / G-Standaard geneesmiddelen browser 

Door middel van de Z-Index geneesmiddelen browser is het mogelijk om het juiste geneesmiddel op te 
sporen via de GPK, PRK, HPK of via vrije tekst. Voor meer informatie: Recept aanpassen op pagina 17. 

Clinical Rules® 

Clinical Rules® is een aparte module in Prescriptor. Het is een informatiedienst, in de vorm van een web 
service op www.clinicalrules.nl. De CR-Service kan rechtstreeks tijdens het zorgproces vanuit een XIS 

(medisch host systeem, met name van huisarts en/of apotheker met patiëntgebonden dossiergegevens) 
worden aangeroepen, dit bijvoorbeeld ter aanvulling van de medicatiebewaking die reeds wordt 
uitgevoerd binnen een XIS. Deze gegevens worden “onder water” door het XIS gezonden naar de 
zogenaamde “Clinical Rules Engine”. De aanvullende controles in de CR-Service worden door de CR-

Engine onder andere uitgevoerd op parameters als leeftijd, medicatie, (afgeleide) contra-indicaties in 
relatie tot afwijkende lab waarden. De specifieke kennisrelaties tussen deze parameters worden 
redactioneel vastgelegd in een Clinical Rules Protocol. Deze protocollen kunnen van wisselende oorsprong 
zijn, maar een belangrijke bron is afgeleid van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB) van de G-
standaard (Z-Index bv). 

Zie voor meer informatie: www.clinicalrules.nl 

Formularium Wizard 

Deze module staat los van Prescriptor en dient apart aangevraagd te worden. Met behulp van de 
Formularium Wizard kunt u uw FT(T)O-afspraken aan de voorschrijfbestanden van Prescriptor toevoegen.  

Kijk voor meer informatie op www.prescriptor.nl/nl/wat/wizard. 

Gebruikte niveaus in Prescriptor 

Indicatie 

Op dit niveau staan de indicaties die op grond van de ICPC code (uit uw HIS) geselecteerd zijn. U krijgt 
een lijst met indicaties waar u kunt zien uit welk formularium de indicatie komt en kunt u de formularium 
teksten raadplegen. 

http://www.prescriptor.nl/
http://www.clinicalrules.nl/
http://www.clinicalrules.nl/
http://www.prescriptor.nl/nl/wat/wizard
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 Eenmaal klikken op de indicatie selecteert deze; nogmaals klikken toont de gehele lijst. 

Therapie schema 

Op dit niveau staan alle geïndiceerde therapie schema’s die beschikbaar zijn op grond van de indicatie die 
u geselecteerd heeft. Tussen haakjes staat het totaal aantal beschikbare therapie schema’s.  

 Eenmaal klikken selecteert het therapie schema, nogmaals klikken toont alle schema’s, ook het 
therapie schema gecontra-indiceerd is (afhankelijk van de instellingen, zie: Selectiecriteria op 

pagina 17). 

Therapie cluster 

Op dit niveau staan de therapie clusters die horen bij het therapie schema dat u geselecteerd heeft. Door 
op een cluster te klikken worden de bijbehorende behandelopties in de onderste lijst met recepten en 

eventuele niet medicamenteuze adviezen getoond. 

Recepten 

Op dit niveau staan de recepten die horen bij het therapie cluster dat u geselecteerd heeft. U kunt 

meerdere recepten selecteren, recepten aanpassen of eigen recepten toevoegen. 
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Prescriptor Receptenmodule 

Prescriptor in zijn meest eenvoudige vorm – de receptenmodule – kan rechtstreeks vanuit uw dossier 

aangeroepen worden. Bij het voorschrijven of bij het vullen van de actieve medicatie in het dossier. 

Bij de aanroep worden de volgende patiëntkenmerken meegenomen uit het dossier: 

- Leeftijd 

- Geslacht 

- Allergieën 

- Actieve medicatie  

- Contra-indicaties 

Op basis van deze gegevens vindt de medicatiebewaking plaats. 

Werkwijze – maak recept 

 Start Prescriptor vanuit het dossier: 

 

 Om een geneesmiddel te zoeken, typ de eerste letters van het generieke middel of van de 
merknaam in het zoekvenster van het eerste tabblad (Maak recept): 

 

 Kies de gewenste combinatie van generieke stof (GPK), prescriptie omschrijving (PRK) en 
handelsproduct (HPK). 

 Om het farmacotherapeutisch kompas te raadplegen voor dit specifieke geneesmiddel, klik op 
Kompas. Voor meer informatie, zie: Farmacotherapeutisch Kompas  op pagina 15. 

 Klik op ‘Medicatie naar receptscherm’ om het gebruiksvoorschrift in te vullen: 
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 Vul de hoeveelheid in. 

 Geef vervolgens het gebruik aan volgens tabel 25. Zoals bovenstaand voorbeeld laat zien, wordt 

er een lijst getoond met de mogelijkheden. 

 Eventueel nog aanvullende opmerkingen. 

 Bij een juiste dosering zal onderaan het recept de tekst Doseringscontrole groen oplichten: 

 

 Klik op de knop ‘Toevoegen aan dossier’ om het voorschrift mee te nemen naar het dossier. 

 Indien de normdosering wordt overschreden, zal de tekst oranje kleuren: 
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 Indien ook de maximale absolute dosering wordt overschreden, zal de tekst rood kleuren en is 
het niet meer mogelijk om dit recept voor te schrijven/toe te voegen aan het dossier: 

 

 Klik op de tekst voor een gedetailleerde beschrijving: 
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Medicatiebewaking 

De medicatiebewakingssignalen zullen direct bij het zoeken van het geneesmiddel getoond worden. 
Mogelijke medicatiebewakingssignalen zijn: 

[A] – Allergie (zie ook: Extra notificatie bij het voorschrijven van allergie-gerelateerde medicatie op 
pagina 30) 

[C] – Contra-indicatie 

[I] – Geneesmiddel interactie 

[D] – Dubbelmedicatie 

[L] – Leeftijd 

[O] - Opiumwet 

 

In het onderstaande voorbeeld gebruikt de patiënt metoprolol: 

 

 Ook bij het receptscherm wordt het medicatiebewakingssignaal getoond: 

 

 Het interactie signaal verschijnt voor het geneesmiddel. Klikken op het signaal [I] geeft uitleg 
wat er aan de hand is: 
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 Klik op het tekst icon rechts in beeld voor een gedetailleerde uitleg: 

 

Meer informatie, zie: Medicatiebewaking op pagina 27. 

Werkwijze – zoek indicatie 

Bij het opstarten van Prescriptor vanuit het dossier kan ook gekozen worden voor het derde tabblad 
‘Zoek indicatie’: 

 

 Typ de eerste letters van de indicatie en een lijst met corresponderende ICPC code verschijnt: 

 

 Prescriptor wordt nu gestart op basis van een indicatie, zie: Algemene werking Prescriptor op de 

volgende pagina (11). 
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Algemene werking Prescriptor 

Voorschrijf scherm Prescriptor 

De lay-out van het Prescriptor voorschrijf scherm laat zich van boven naar beneden lezen: 

 

Bovenin het scherm wordt de geselecteerde classificatie code met omschrijving getoond waarmee 
Prescriptor vanuit het HIS is opgestart: in bovenstaand voorbeeld: “K86 – Hypertensie zonder 

orgaanbeschadiging”. 

In de praktijk zal dit bijna altijd een ICPC code zijn. In sommige gevallen is het mogelijk dat er hier een 
ICD- of een DBC-code staat. 

Indicaties 

Daaronder wordt een lijst getoond met de beschikbare indicaties behorende bij deze ICPC code. Het 
aantal getoonde indicaties is afhankelijk van uw abonnement; standaard worden de indicaties van het 

NHG-EVS getoond. In dit voorbeeld worden eveneens de aanvullende formularia ETAS, Groninger 
Formularium Plus en Nijmegen getoond. 

Door op de indicatie te klikken, wordt deze geselecteerd en verdwijnen de overige indicaties uit beeld. 
Door nogmaals op de indicatie te klikken, worden alle beschikbare indicaties weer getoond.  

Gekoppelde teksten kunnen hier worden opgevraagd door op het document icoontje  te klikken. Indien 

er meerdere teksten beschikbaar zijn, wordt bovenin het nieuw geopende scherm een klik bare 
opsomming gegeven.  

Therapie schema’s 

Zodra een indicatie is gekozen, worden alle beschikbare therapie schema’s behorend bij de geselecteerde 
indicatie opgehaald (in dit voorbeeld zijn er 22 therapie schema’s gevonden). Standaard zullen alleen die 

schema’s getoond worden die geïndiceerd zijn op basis van de patiëntkenmerken.  
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In dit voorbeeld betreft het een patiënt met diabetes als co-morbiditeit waardoor de 4 schema’s die hier 
speciaal voor bedoeld zijn worden getoond. Dit is eenvoudig te zien door de symbolen behorend bij de 

medicatiebegeleiding:  

 Dit is (specifiek) geïndiceerd op basis van de patiëntkenmerken 
 Dit is gecontra-indiceerd op basis van de patiëntkenmerken 
 Dit is zowel geïndiceerd als gecontra-indiceerd op basis van de patiënt-kenmerken. 

Om na te gaan waarop deze medicatiebegeleiding gebaseerd is, kan op het symbool geklikt worden. Voor 
meer informatie: zie Medicatiebegeleiding en medicatiebewaking op pagina 23. 

Om alle beschikbare therapie schema’s te tonen, klik op Tonen: 

 

Ook op therapie schema niveau kunnen er teksten gekoppeld zijn. Klik op het document icoontje  om 

de desbetreffende tekst te tonen. 

Zodra voor een therapie schema is gekozen (door er op te klikken), wordt er maar 1 getoond: 
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Therapie clusters 

Zodra een therapie schema is gekozen, worden alle beschikbare therapie clusters getoond behorend bij 

het geselecteerde therapie schema (in dit voorbeeld zijn er 4 therapie clusters gevonden, waaronder een 
cluster met niet-medicamenteuze adviezen en een cluster met de Eigen keuze). 

 toont de formularium teksten gekoppeld aan het desbetreffende therapie cluster 
 toont de teksten van het farmacotherapeutisch kompas specifiek voor de geneesmiddelen in het 

desbetreffende therapie cluster. 
 toont aanvullende informatie in het kader van medicatie begeleiding op therapie cluster niveau.  

Zodra een therapie cluster is gekozen, worden de beschikbare recepten getoond behorend bij het 
geselecteerde therapie cluster. 

 klik hierop om het recept te selecteren om mee te nemen naar het dossier. 
 klik hierop om het recept aan te passen. 
 dit toont de actieve signalen van de medicatiebewaking. Mogelijke signalen: 

C  voor contra-indicatie 

D voor dubbelmedicatie 

I  voor geneesmiddel interactie 
A  voor allergie 
L voor leeftijd 
O  voor geneesmiddelen die vallen onder de Opiumwet 

Klikken op deze signalen geeft meer informatie waarom deze signalen getoond worden, in deze casus: 

 

 klik op het document icon voor meer uitleg 

Voor meer informatie: zie Medicatiebegeleiding en medicatiebewaking op pagina 23. 

Indien er recepten zijn geselecteerd, zal de knop [Terug naar dossier] onderaan het scherm actief 

worden: 

 

De link ‘Bekijk selectie…(3)’ toont een overzicht van de geselecteerde recepten (+ eventueel een niet-
medicamenteus advies) die klaar staan om meegenomen te worden naar het dossier. In dit overzicht is 

het mogelijk om een recept/advies te verwijderen van de selectie (klik op ): 
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Informatie in Prescriptor 

Relevante informatie voor de geselecteerde ICPC code komt samen in Prescriptor en is toegankelijk door 
middel van de tabbladen. 

Bij het aanroepen van Prescriptor zal altijd gestart worden in het voorschrijf scherm van Prescriptor: het 
Prescriptor tabblad: 

 

Indien beschikbaar bij de geselecteerde ICPC, wordt de relevante documentatie van het NHG onder de 
verschillende tabbladen getoond: 

Standaarden 

 

Onder dit tabblad is de NHG Standaard te raadplegen voor de actieve indicatie. De inhoudsopgave aan de 

linkerkant is klik baar en daarmee is de informatie snel beschikbaar. 

Patiëntbrieven 

 

Via dit tabblad wordt een overzicht gegeven van de beschikbare NHG patiëntbrieven. Klik op de naam 

van de brief om deze te tonen. Om de brief uit te printen om bijvoorbeeld mee te geven aan de patiënt, 
klik links onderin het scherm op Printen. Er wordt een apart tabblad in uw browser geopend met de 
patiënt brief. Hier heeft u de mogelijkheid om aanvullende opmerkingen in te typen die op de afdruk 
verschijnt, onder de adres gegevens van uw praktijk. 

Patiënt afbeeldingen 

 

Dit tabblad toont de NHG patiënt afbeeldingen die kunnen helpen bij het visualiseren voor de patiënt. 
Deze zijn ook desgewenst af te drukken. 

Medicatiebegeleiding 

 

Aangezien in deze casus de medicatiebewaking actief is op het reeds geselecteerde recept, wordt er een 
uitroepteken getoond bij het tabblad Medicatiebegeleiding. Klikken op dit tabblad geeft als een overzicht 

van de actieve medicatiesignalen: 

 

Klik op het document icon  voor meer achtergrond informatie. Het tabblad Medicatiedossier toont de 
context van de patiënt (patiëntkenmerken). In het geval van ons voorbeeld: 
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Het tabblad Selectiecriteria geeft een overzicht van de toegepaste selectiecriteria: 

 

Voor meer informatie: zie Medicatiebegeleiding en medicatiebewaking op pagina 23. 

Farmacotherapeutisch Kompas  

Het Kompas is oproepbaar via de icoontjes bij de therapieclusters of in het ‘receptenscherm’. 

In ons voorbeeld resulteert klikken op het icoontje van het kompas bij het therapie cluster 
‘thiazidediureticum’ ( ) in een nieuw venster met de teksten voor deze twee geneesmiddelen: 

 

Bovenin het scherm worden de resultaten getoond, in dit geval de teksten voor ‘hydrochloorthiazide’ en 

‘chloortalidon’; hierop klikken toont de desbetreffende tekst. Links in het scherm wordt een overzicht 
getoond van de ATC indeling en rechts de daadwerkelijke tekst. 

De icoontjes onder de naam (hydrochloorthiazide) fungeren als klik-bare inhoudsopgave en 
vergemakkelijken het navigeren in de tekst. 

Kinderformularium  

Bij het starten van Prescriptor met een patiënt met een leeftijd tot 18 jaar zal de koppeling met het 
kinderformularium in voorkomende gevallen getoond worden. Deze koppeling voorziet in de behoefte als 
gevolg van een artikel in de Geneesmiddelenwet waar in staat dat het buiten de geregistreerde indicaties 
voorschrijven van geneesmiddelen alleen geoorloofd is wanneer daarover binnen de beroepsgroep 
protocollen of standaarden zijn ontwikkeld, en dat als de protocollen en standaarden nog in ontwikkeling 
zijn, overleg tussen de behandelend arts en apotheker noodzakelijk is. 

Het Kinderformularium is inmiddels erkend als richtlijn door de Nederlandse Vereniging voor 

Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en de KNMP. 
Daarmee is overleg tussen behandelend arts en apotheker bij off-label voorschrijven van geneesmiddelen 
niet langer strikt noodzakelijk, en is veilig en verantwoord off-label voorschrijven en afleveren een stap 
dichterbij gekomen.  

Bij de therapieclusters wordt bij een patiënt tot 18 jaar het icoontje van het kinderformularium getoond, 

naast het icoontje van het farmacotherapeutisch kompas, zie in onderstaand figuur het blauwwitte 
handje: 
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Net als bij klikken op het icoontje van het farmacotherapeutisch kompas, ga je via een klik op het handje 
direct naar de webpagina van het kinderformularium met de relevante informatie. In dit voorbeeld in het 
therapiecluster met amoxicilline: 

 

Praktijkinstellingen 

In elk scherm is rechts onderin de link ‘Praktijkinstellingen’ te vinden. De voorkeuren die hier worden 
aangegeven, worden voor de gehele praktijk doorgevoerd. 

Formulariumvoorkeuren 

In het tabblad Formulariumvoorkeuren bij de praktijkinstellingen vindt u een overzicht van alle voor u 
beschikbare formularia: 
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In dit tabblad kan de volgorde van raadplegen/tonen worden aangepast en kunt u aangeven of het 
formularium gebruikt wordt als informatiebron (tijdelijk aan- of uitzetten). Een abonnement op een 

aanvullend formularium kan worden afgesloten op www.prescriptor.nl. 

Selectiecriteria 

Selectiecriteria helpen u met het navigeren naar de juiste medicatie op basis van patiëntkenmerken. Het 
bepaalt welke informatie in Prescriptor getoond wordt en welke keuzes eventueel worden weg gefilterd. 
De selectiecriteria met betrekking tot contra-indicaties en allergieën zijn – indien aanwezig – te vinden op 
therapie schema- of clusterniveau. Leeftijdscriteria zijn vrijwel uitsluitend te vinden op receptniveau.  

In het tabblad selectiecriteria kunt u bepalen op welk niveau (indicatie – therapie schema – therapie 
cluster – recept niveau) er selectiecriteria actief dienen te zijn voor welk onderdeel van de 
patiëntkenmerken: 

 

Standaard staan de selectiecriteria aan op alle niveaus voor leeftijd en geslacht. Feitelijk zijn deze 
selectiecriteria het meest “hard”, contra-indicaties daarentegen worden vaak meer relatief bezien. Dat 

betekent dat “default” alleen de indicaties, therapie schema’s, therapieclusters en recepten getoond 
worden die geïndiceerd zijn, gebaseerd op de leeftijds- en geslachtskenmerken van de patiënt (meer 
info: Selectiecriteria op pagina 23). 

Bijvoorbeeld: als u vanuit uw dossier Prescriptor opstart voor Cystitis (U71) voor een meisje van 10 jaar 
(en de selectiecriteria voor leeftijd staan aan), dan worden er geen therapie schema’s, therapie clusters 
en recepten getoond voor cystitis bij volwassenen (ook al zijn deze aanwezig in het formularium). Indien 

dit wordt uitgezet, zullen de niet-geïndiceerde adviezen wel getoond worden, maar met de nodige 

medicatiebegeleidings- en bewakingssignalen. Dit kan naar persoonlijke voorkeur worden aan- en 
uitgezet. 

Stel u zet het selectiecriterium voor contra-indicatie op het niveau therapie schema aan. Dat resulteert in 
dat er alleen die therapie schema’s getoond worden die niet gecontra-indiceerd zijn op basis van de 
patiëntkenmerken.  

In ons voorbeeld worden er dan 6 therapie schema’s getoond in plaats van de 12 beschikbare therapie 
schema’s; er zijn er immers 6 gecontra-indiceerd (zie: Therapie schema’s op pagina 11). 

Door op ‘Standaard waarden’ te klikken, worden de instellingen weer teruggezet zoals hierboven is 
weergegeven.  

Klik op opslaan om aangebrachte wijzigingen te bewaren: 

 

Recept aanpassen: recept scherm 

Uiteraard is het mogelijk om recepten uit het elk formularium (op het moment van voorschrijven) aan te 
passen. Klik daartoe op  bij het recept (hydrochloorthiazide) en het volgende scherm wordt geopend: 

 

http://www.prescriptor.nl/
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Dit scherm is gevuld met de informatie uit het desbetreffende recept en zal leeg zijn in het geval van het 
aanmaken van een eigen keuze (zie verderop). 

Onder R/ staat het geneesmiddel met de keuze om dit op 3 manieren weer te geven in Prescriptor (dit 
heeft geen invloed op het recept dat naar uw dossier wordt gestuurd): 

 GPK – Generieke product code 
 PRK – Prescriptie code 
 HPK – Handels product code 

Standaard worden geneesmiddelen in Prescriptor weergegeven in PRK formaat omdat dit de meeste 

informatie geeft m.b.t. de formulering. Soms wordt hierop een uitzondering gemaakt indien een HPK 
duidelijker is, denk hierbij bijvoorbeeld aan de anticonceptiepil. 

Ook is er nu een Kompas koppeling direct in het recepten scherm te vinden (rechtsboven) en - indien van 
toepassing - ook een koppeling met het kinderformularium. Je verlaat hier het scherm niet mee en je kan 
dus simultaan het farmacotherapeutisch kompas raadplegen als hulp bij het samenstelling van het juiste 
voorschrift (dosering, kuurlengte etc.). 

Ook is in dit scherm de medicatiebewaking actief (in dit geval is het middel gecontra-indiceerd: C ). 

Daaronder staan de leeftijdsgrenzen ingevuld waarvoor het recept bedoeld is. De invulvelden zijn grijs en 
derhalve niet aan te passen (het gaat hierbij immers om een eenmalige aanpassing van het recept, 
d.w.z. zonder dat het formularium inhoudelijk wordt gewijzigd). Bij het zelf aanmaken van een recept 
kan wel aangegeven worden voor welke leeftijdscategorie het recept bedoeld is, zie verderop: aanmaken 
eigen keuze. 

Bij d. het aantal eenheden (stuks, ml, etc.). 

Bij S. het gebruik. Hiervoor wordt Tabel 25 van de Z-Index gebruikt. 

Aangezien niet iedereen alle codes uit het hoofd kent, wordt bij het intypen een lijst getoond (zie het 
voorbeeld hierbeneden).  

Bij Opmerkingen kunt u aanvullende vrije tekst voor het gebruik kwijt, dit verschijnt achter het gebruik. 

 

Validatie invulvelden in receptscherm 

De invulvelden “Hoeveelheid” en “Frequentie”, “Tijd”, “Aantal”, “Eenheid”, “Duur/aanvullende tekst” 
worden gevalideerd op invulfouten (NB hiermee worden in eerste instantie geen doseringsfouten mee 
bedoeld).  

Zolang er bijvoorbeeld letters op numerieke velden worden ingevoerd is het niet mogelijk om een recept 

toe te voegen aan de receptbuffer en/of op te slaan als eigen keuze: deze knoppen blijven gedeactiveerd. 
Ook foute lettercombinaties worden niet geaccepteerd in velden waar naar gebruikscodes wordt gezocht. 

 Klik op Toevoegen om het (aangepaste) recept toe te voegen aan de receptbuffer om mee te 
nemen naar het dossier. 

NB. De aanpassing wordt niet opgeslagen voor een volgende keer, maak daartoe een eigen keuze recept 
aan. 

Toevoegen Eigen Keuze 

Indien het recept van uw keuze niet voorkomt in het formularium, dan kunt u besluiten om zelf een 
recept aan te maken. De eigen keuze wordt opgeslagen onder het therapie cluster “Eigen keuze’, 
gekoppeld aan het geselecteerde therapie schema. 

Het toevoegen van een Eigen Keuze gaat iets eenvoudiger dan bij de vorige versie. Waar je voorheen 

eerst het cluster Eigen Keuze moest openen om een nieuwe eigen keuze toe te voegen, kan nu direct op 

het icon  geklikt worden in het Eigen Keuze cluster:  

Er wordt gestart met een zoekscherm waarbij de keuze wordt gegeven om te zoeken naar een 
geneesmiddel in de G-Standaard als eerste stap om tot een recept te komen of om te zoeken in de reeds 
aanwezige recepten in het formularium bestand. 
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Maak / Zoek recept 

Bij het aanmaken van een nieuw recept, bijvoorbeeld om deze toe te voegen als “eigen keuze” in het 

formularium, kan men naar keuze een geheel nieuw voorschrift aanmaken of naar een reeds bestaand 
recept zoeken. In geval van een nieuw voorschrift zoekt men via “Maak recept” als eerste stap naar het 
juiste geneesmiddel in de G-standaard van Z-index: 

 

Het is ook mogelijk om naar een reeds bestaand recept te zoeken in de beschikbare formularia om deze 
vervolgens aan te passen naar eigen inzicht. Klik daartoe op het tabblad Zoek recept: 

 

Hierbij is het mogelijk om aan te geven in welke formularia gezocht dient te worden. Uiteraard dient u 
wel over de juiste licenties te beschikken bij het zoeken in de aanvullende formularia. 

Zoeken in de G-Standaard 

De knop [Zoek in de G-Standaard] wordt pas actief (groen en daarmee klikbaar) als er meer dan 3 
karakters zijn ingevoerd. Kies vervolgens het geneesmiddel (en formulering) naar keuze: 

 

U kunt in een van de drie gedeeltes van bovenstaande venster de gewenste combinatie (G/P/R) van een 
omschrijving van een product aanklikken en selecteren. Klik op de link Medicatie naar receptscherm 

(linksonder) om verder te gaan met het samenstellen van het recept. 
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Wat opvalt, is dat er een minimum en maximum leeftijd aan het recept gekoppeld kan worden. 
Afhankelijk van de (selectie criteria) instellingen van Prescriptor en de context van de patiënt wordt dit 
recept al dan niet getoond in het voorschrijfscherm van Prescriptor. 

Ook is er nu een Kompas koppeling direct in het recepten scherm te vinden (rechtsboven) en - indien van 

toepassing - ook een koppeling met het kinderformularium. Je verlaat hier het scherm niet mee en je kan 
dus simultaan het farmacotherapeutisch kompas raadplegen als hulp bij het samenstelling van het juiste 
voorschrift (dosering, kuurlengte etc.). 

Indien het ‘edit recept’ scherm wordt geopend bij het aanmaken van een “Eigen keuze” kan onderaan het 

vakje bij “Toevoegen” of “Opslaan eigen keuze” worden aangevinkt. Hiermee wordt enerzijds het recept 
toegevoegd aan de “selectie”, c.q. receptbuffer om mee te nemen naar het dossier (HIS) en/of anderzijds 
het recept opgeslagen in het formularium als eigen keuze.  

Deze knoppen worden overigens pas geactiveerd als alle benodigde velden van het voorschrift zijn 
ingevuld. Men kan bijvoorbeeld geen voorschrift bewaren en/of toevoegen zonder aantal, dosering of 
gebruiksaanwijzing (zie: Receptenmodule op pagina 3, Validatie invulvelden in receptscherm op pagina 
18 en Recept aanpassen: recept scherm op pagina 17). 

 Klik op OK om het recept op te slaan als eigen keuze en/of toe te voegen (aan de receptbuffer). 

NB. De G-Standaard voorziet ook in leeftijdsgrenzen per geneesmiddel. Standaard worden deze 
overgenomen in het edit recept scherm. Als voorbeeld een recept met doxycycline via het toevoegen van 

een eigen keuze: 

 

In dit geval kunnen de leeftijdsgrenzen wel aangepast worden. Dit heeft in Prescriptor invloed op de 

medicatiebegeleiding: hiermee kan aangegeven worden of het recept getoond wordt bij een patiënt die al 
dan niet voldoet aan deze criteria. Echter, de medicatiebewaking kan hiermee niet overruled worden en 
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blijft te allen tijde actief. Zoals hierboven wordt getoond, verschijnt bij Status het 
medicatiebewakingssignaal [L]; het betreft in dit geval een patiënt van 7 jaar. 

Als je nu de minimum leeftijd van bovenstaand recept aanpast naar 7 jaar, zal in dit geval bij deze 
patiënt het recept wel getoond worden, inclusief het medicatiebewakingssignaal. Standaard worden 
recepten die niet aan de leeftijdscriteria voldoen, verborgen in Prescriptor (voor uitgebreide uitleg over 
medicatiebegeleiding en medicatiebewaking, zie: Selectiecriteria op pagina 17). 

Zoeken naar een bestaand recept in de (beschikbare) formularia 

In het Zoek recept venster krijgt u de keuze om in de formularia te zoeken waarvoor u een licentie heeft. 

Deze kunt u selecteren door aan of uit te vinken. 

 

In het overzicht wordt vervolgens de herkomst van het recept aangegeven (in bovenstaand voorbeeld 
komen de getoonde recepten uit het aanvullende formularium ETAS). Klik op het groene plusje  om het 
recept toe te voegen aan de recept buffer (om mee te nemen naar uw HIS);  

Klik op  om het recept verder te bewerken, het edit recept scherm wordt vervolgens geopend: 
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Stel u wilt de dosering verhogen van 7,5 ML naar 10ML per dag: 

 

Het gewijzigde recept kunt u vervolgens enerzijds opslaan bij uw “Eigen keuze” of anderzijds toevoegen 
aan de receptbuffer (of beide). 

Alleen opslaan als eigen keuze: 

 

De iconen achter het recept hebben de volgende betekenis: 

 Klik hierop om de eigen keuze aan te passen 

  Verwijdert de eigen keuze 

  Voegt deze eigen keuze aan de recept buffer toe om voor te schrijven 

Opslaan als eigen keuze én toevoegen aan receptbuffer resulteert in: 

 

Om het recept uit de receptbuffer te halen, klik op . 

 

NB. De directe koppelingen met het farmacotherapeutisch kompas en het kinderformularium werken ook 

voor de eigen keuze recepten.  
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Medicatiebegeleiding en medicatiebewaking 

In dit hoofdstuk wordt de werking van de medicatiebewaking – en in aanvulling daarop de 

medicatiebegeleiding – nader uitgelegd aan de hand van een aantal casus. Medicatiebewaking kan gezien 
worden als onderdeel van de medicatiebegeleiding in Prescriptor.  

Medicatiebegeleiding geeft u suggesties op basis van de uit het HIS beschikbare patiëntkenmerken en de 
selectiecriteria die gekoppeld kunnen zijn aan indicaties, therapie schema’s, therapie clusters en 
recepten. In de praktijk worden de selectiecriteria vooral toegepast op therapie schema’s en clusters. 

Medicatiebewaking vindt hoofdzakelijk plaats op geneesmiddelniveau en voorziet in 
medicatiebewakingssignalen die corresponderen met allergieën, contra-indicaties, 

geneesmiddelinteracties, dubbelmedicatie of leeftijd op basis van dezelfde beschikbare 
patiëntkenmerken. Deze medicatiebewaking komt in hoge mate overeen met de controle die eveneens 
plaatsvindt bij de receptinvoer in uw HIS, dat wil zeggen gebaseerd op de actuele G-Standaard/Z-Index. 

Medicatiebegeleiding 

Om te beginnen, biedt het tabblad ‘Medicatiebegeleiding’ u een overzicht van de in Prescriptor bekende 
patiëntgegevens, overgenomen vanuit uw HIS of medicatiedossier: 

 

Afhankelijk van deze patiëntgegevens, ofwel context van de patiënt in relatie tot de getoonde richtlijn in 
Prescriptor, kunnen er 1 of 2 extra tabbladen verschijnen: ‘Selectiecriteria’ en eventueel 
‘Medicatiebewaking’. 

Het tabblad ‘Selectiecriteria’ geeft u een overzicht van de patiëntkenmerken die binnen de getoonde 
behandelingsvoorstellen in Prescriptor gekoppeld zijn aan indicaties, therapie schema’s, therapie clusters 
en recepten. Als deze criteria matchen met een van de patiëntkenmerken worden ze met een kleur 

gemarkeerd: 

 

Een extra tabblad ‘Medicatiebewaking’ verschijnt zodra er een recept wordt geselecteerd in het 
voorschrijf scherm van Prescriptor waarbij medicatiebewakingssignalen actief zijn; in onderstaand 
voorbeeld in geval van een selectie van een voorschrift  met hydrochloorthiazide tablet 12,5MG: 

 

Selectiecriteria 

Zoals gemeld, kunnen selectiecriteria gekoppeld zijn aan indicaties, therapie schema’s, therapie clusters 
en recepten. Hierbij wordt aangetekend dat op receptniveau feitelijk alleen leeftijdscriteria aanwezig zijn. 
Als de leeftijd van de patiënt niet match met een bepaald recept wordt deze keuze dan ook “default” niet 
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getoond. Dit ligt anders bij de andere selectiecriteria, d.w.z. met betrekking tot contra-indicaties en 
allergieën. (zie ook Praktijkinstellingen op pagina 16).         

 

Er zijn twee typen selectiecriteria mogelijk: inclusie- en exclusiecriteria.  

In geval van een inclusiecriterium wordt indien er een match is met een bepaald patiëntkenmerk een 
bepaalde indicatie, therapie schema of therapie cluster actief, c.q. als een preferente keuze aangegeven.  

In geval van een match met een exclusiecriterium wordt men juist van bepaalde keuzes afgehouden.  

Bij aanwezigheid van ofwel een inclusiecriterium dan wel een exclusiecriterium kunnen zich daarnaast 

twee situaties voordoen: een bepaalde keuze (indicatie/schema/cluster) voldoet of voldoet NIET.  

Een bepaalde keuze (indicatie/schema/cluster) voldoet (is waar) als een van beide volgende situaties 
zich voordoen: er is ofwel een match van een inclusiecriterium met een van de patiëntkenmerken ofwel is 
er GEEN match met een exclusiecriterium.  

Een bepaalde keuze voldoet NIET indien er een match met een exclusiecriterium is of indien er GEEN 

match met een inclusiecriterium is. 

 

Deze verschillende situaties worden – al naar gelang er geen, een of meerdere patiëntkenmerken 
matchen met een of meerdere selectiecriteria op de volgende wijzen bij een bepaalde keuze (indicatie, 
schema of cluster) weergegeven: 

 

 Exclusiecriterium niet aanwezig bij patiënt, keuze voldoet 
 Inclusiecriterium wel aanwezig, keuze voldoet 
 Inclusiecriterium niet aanwezig, keuze voldoet NIET 

 Exclusiecriterium aanwezig, keuze voldoet NIET 
 Er zijn meerdere selectiecriteria actief waarvan er tenminste 1 voldoet en 1 niet voldoet 

 

 Voorbeeld van een situatie dat een inclusie criterium voldoet: 

Een voorbeeld van een inclusiecriterium op een therapie schema: een speciaal therapieschema 
(CVRM bij hypertensie met diabetes mellitus 2) bij de indicatie hypertensie voor patiënten met 

diabetes als co-morbiditeit. Voor een patiënt met diabetes als co-morbiditeit levert dit het volgende 
beeld op in Prescriptor: 

 

 Klikken op het medicatie begeleiding icon toont: 
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 Klikken op ‘Tonen’ laat alle therapie schema’s zien: 

 

Het inclusiecriterium ‘diabetes’ voldoet indien de patiënt de ICPC-code T90-diabetes als co-

morbiditeit in de voorgeschiedenis heeft en/of indien diabetes is toegevoegd aan de contra-indicatie 
lijst in uw HIS. Bij dit therapie schema en deze patiënt, zal dus een groen (of een oranje) icoontje 
getoond worden. 

 

 Voorbeeld voor de situatie dat een exclusiecriterium niet aanwezig is bij een patiënt en dit 
therapieschema derhalve voldoet: 

Een voorbeeld van een exclusiecriterium op basis van de patiëntkenmerken is bij het 

therapieschema “CVRM bij hypertensie zonder co-morbiditeit”. Bij dit schema zijn patiënten met de 

co-morbiditeit astma, diabetes en angina pectoris geëxcludeerd.  

 Een patiënt met hypertensie en zonder enige vorm van (in uw HIS geregistreerde) co-morbiditeit 
levert in Prescriptor het volgende beeld op: 

 

 Klikken op het medicatie begeleiding icon toont: 
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 Klikken op ‘Tonen’ laat alle therapie schema’s zien: 

 

Nu wordt ook duidelijk waarom in bovenstaand voorbeeld overige negen therapieschema’s ten 

opzichte van de bovenste drie worden ge-excludeerd, d.w.z. in geval van een patiënt met 
astma/COPD, diabetes of angina pectoris als co-morbiditeit heeft de richtlijn namelijk speciale 
therapieschema’s in petto! 

 Voorbeeld van een situatie dat een exclusie criterium aanwezig is dat matcht met de 
patiënt en de keuze derhalve NIET voldoet:   

Patiënt met diabetes als co-morbiditeit. Klik op het rode medicatiebegeleiding icoontje bij het eerste 
therapieschema (CVRM bij hypertensie zonder co-morbiditeit: Stap 1: thiazidediureticum): 

 

Dit exclusiecriterium (diabetes) matcht met de patiënt en deze keuze voldoet dus niet en er zal 
derhalve in alle gevallen een rood icoontje getoond worden. Dit therapie schema is dus ge-
excludeerd omdat deze patiënt WEL diabetes als co-morbiditeit heeft. 

 

Aanvullend een voorbeeld van de situatie dat een inclusie criterium niet matcht met de 

patiënt en de keuze derhalve NIET voldoet:   

 

 Klik bij deze patiënt met diabetes op het rode medicatiebegeleiding icoontje bij het laatste 

therapie schema (CVRM bij hypertensie met astma/COPD: Stap 3: calciumantagonist of 
bètablokker toevoegen): 

 

Dit inclusiecriterium (astma/COPD) matcht NIET met deze patiënt en deze keuze voldoet dus niet. 

 Voorbeeld van een situatie dat meerdere selectiecriteria actief zijn waarvan er tenminste 
1 voldoet en 1 niet voldoet 

Als voorbeeld wordt een indicatie uit het aanvullend formularium van ETAS genomen. De patiënt 
betreft een zwangere vrouw waarbij een UWI is geconstateerd: 
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Automatisch wordt het juiste therapie schema geselecteerd. Bij de overige therapie schema’s wordt 
een oranje icoontje met uitroepteken getoond. 

 Klikken op het eerstvolgende therapie schema met oranje icon, toont het volgende scherm: 

 

 

De selectiecriteria kunnen in principe altijd geraadpleegd worden, ook al matchen ze niet met de patiënt 
en zijn ze derhalve niet actief.  

Bij de praktijkinstellingen (Zie Praktijkinstellingen op pagina 16) kan aangegeven worden of alleen de 
geïndiceerde therapie schema’s getoond worden (groen, wit of geen medicatiebegeleidingsicoontje) door 

middel van een vinkje: het desbetreffende therapie schema, therapie cluster en/of recept wordt dan niet 
meer getoond.  

Medicatiebewaking 

Medicatiebewaking in Prescriptor vindt in het verlengde van medicatiebegeleiding plaats op recept niveau 
op basis van dezelfde kenmerken van de patiënt (geslacht, leeftijd, actuele medicatie, co-morbiditeit en 
allergieën) en wordt getoond middels de volgende signalen in de receptregel: 

- A Allergie 

- C Contra indicatie 

- D Dubbelmedicatie  

- I Interactie 

- L Leeftijd 

- O Opiumwet 

Deze signalen worden in het  voorschrijfscherm van Prescriptor getoond (links van de recept regel), bij 
het aanpassen van een recept (zie: Recept aanpassen op pagina 17), bij het aanmaken van een eigen 

keuze recept (zie: Toevoegen Eigen Keuze op pagina 18) en het aanmaken van een recept (zie: 
Receptenmodule op pagina 3. 

De medicatiebewakingssignalen worden altijd getoond en kunnen niet worden uitgezet middels de 
instellingen van de selectiecriteria. 
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 Bijvoorbeeld een patiënt met een lange kuur itraconazol (voor bijvoorbeeld onychomycose) in het 
medicatie overzicht, geeft bij het voorschrijven van een statine het volgende 

medicatiebewakingssignaal: 

 

 Klik op het medicatiebewaking signaal [I]: 

 

 En klik voor de verdere uitleg op het tekst icon : 
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 En tot slot nog een laatste casus ter verduidelijking: een patiënt met een penicilline allergie en 
een Ulcus (D86). Medicatie begeleiding op therapiecluster niveau 

 

 

Zoals eerder gemeld, is het evenwel mogelijk om een recept te kiezen waarbij de medicatie bewaking 
actief is. Zodra een dergelijk recept wordt geselecteerd, verschijnt er een uitroepteken bij het tabblad 
medicatiebegeleiding en wordt de selectie rood gekleurd: 
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Extra notificatie bij het voorschrijven van allergie-gerelateerde medicatie 

Bovendien wordt bij het voorschrijven van een geneesmiddel (recept) waarvoor de patiënt een allergie 
heeft, een extra waarschuwing getoond. Deze waarschuwing treedt op wanneer men het voorschrift 
selecteert en toevoegt aan de receptbuffer ondanks de [A] vermelding bij dit voorschrift. 

In het bovenstaande voorbeeld (een patiënt met een penicilline allergie) leidt het aanklikken van het 
“plusje” van amoxicilline tot de volgende extra waarschuwing: 

 

 
 

Merk hierbij de manier van vraagstelling op: “door-enteren” resulteert in het annuleren van het 
voorschrift. 

Deze extra waarschuwing wordt niet gegeven in geval van een dubbelmedicatie [D], interactie [I], 

leeftijd [L], contra-indicatie [C] of Opiumwet [O] waarschuwing.  

Wel kan men aan de roodkleuring van het voorschrift (bij mouse-over en selectie van het recept) zien dat 
er een waarschuwing van toepassing is: 

 

 

Ook kan men bij deze waarschuwingen een toelichtende tekst aanklikken van de G-standaard door op het 

betreffende waarschuwingsicoontje (medicatiebewaking signaal) te klikken: 

 

 

En klik vervolgens voor verdere toelichting op het memo tekst icon: 

 


