
Handleiding:  

Ontslagmedicatie via Medimo naar eigen apotheek verzenden 

Met deze handleiding kun je zien hoe je een ontslagrecept elektronisch kunt versturen naar alle apotheken in 
Nederland via het Electronic Data Interchange (EDI) verkeer. 
 
Stap 1:  

 
Je klikt hiervoor onder de knop Nieuw op Poli recept. 
 

Stap 2: 

 
Vul het gewenst aantal in per medicijn (standaard kun je op 7d, 30d of 90d klikken voor resp. 7, 30 of 90 dagen, dan 
hoef je verder geen details in te vullen). 

Als je klikt op het lege tekstvak (zie handje hierboven) kom je in een apart scherm waar je gedetailleerd informatie 
kunt invoeren m.b.t. de aantallen, datum en herhaalrecepten voor dit specifieke medicijn, dit kun je apart voor alle 
medicijnen invullen (zie hieronder): 



 

In dit scherm kun je het recept voor (in dit geval) Acenocoumarol aanpassen. 

Als je het vinkje achter “Bereken genoeg voor aantal dagen” aanzet, dan helpt Medimo je om het juiste aantal op je 
recept in te vullen. Zet je het vinkje uit, dan ben je vrij in het in te voeren aantal.  

Als je een datum invoert, berekent Medimo hoeveel er nodig is tot die datum. 

Als je een herhaalrecept wilt meegeven, vul je in hoe veel keer je wilt herhalen. 

Bij bijzonderheden kun je eventuele opmerkingen beschrijven. 

Druk op “OK” om terug te gaan naar het medicatieoverzicht. 

 

 

 

  



Stap 3: 

 

-Als de medicatie en alle medicatie aantallen kloppen zoek je via “Apotheek” de apotheek waar je de recepten 
naartoe wilt mailen; klik op “Apotheek Catharina Ziekenhuis – Eindhoven” (als standaard ingesteld) 
(NB: achter de schermen zijn álle apotheken en hun mailadressen bekend bij Medimo en krijgen zij dus direct de 
ontslagrecepten in hun inbox!) 
-Vul enkele letters in van de apotheek van keuze en selecteer in het dropdown menu de juiste apotheek. 
-Let op dat er na het selecteren bij het kopje “Verwerking” staat; “verzend per EDI elektronisch”.  
-Vul de juiste leverdatum in of zoek via het agenda icoontje. 
-Als alles klopt druk je op “Recept” zodat je recept direct per mail wordt verzonden naar de apotheek! 
 

Hieronder zie je hoe de apotheek de recepten ontvangt. 

 

  



Hoe kun je de historie en verzonden recepten terug zien?  
De recepten zijn terug te zien via de knop “Historie” in Medimo; 

 
 
Druk op het tabblad “Leveringen”: 

 
Let op! 

Als je deze manier van recepten verzenden wilt gebruiken is het noodzakelijk dat Medimo gebruikers de 
juiste persoonsgegevens, BIG nummer, AGB code en afbeelding van je handtekening (PNG bestand) in 
Medimo laten zetten.  

Deze kun je aanleveren aan de Applicatiebeheerder van Medimo (Marco van Deursen). Je mag mij ook 
mailen als je er niet uitkomt.  

Veel plezier ermee! Sam Schoon 


