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Medicijnen in DiSy zetten
gaat als volgt: via de knop basisgegevens->geneesmiddelen is het invoerscherm te openen.
in dit scherm zijn de volgende zaken te vullen:
- identificatie (nummer waar u e.e.a. op kan terugvinden, bijv. ZI nummer)
- omschrijving (dit ziet u in het selectie scherm)
- aanwijzingen
- link naar bijv. het farmaceutisch kompas m.b.t. het middel
Let op dat bij het vullen van de aanwijzingen dat de 3 regels van “aanwijzingen” op de recepten wordt
geprint, en de regel bij “omschrijving” niet, die ziet u alleen bij het selecteren. Dus de omschrijving nog
een keer vullen in het grote invoerveld.

Tabblad recepten
Op dit tabblad zijn de recepten te maken middels de knop
Hierna opent een schermpje waarbij de gegevens van de patiënt zoals lengte en gewicht en de
apotheekgegevens (allen worden gekopieerd vanaf het tabblad “patiëntgegevens” waar deze
gegevens te registreren zijn.)
Als een middel geselecteerd is dan kan men op het
drukken om de link naar bijv. het
farmaceutisch kompas te openen, zoals is ingevoerd in de tabel.
Na de controle kan via “voeg toe het middels worden toegevoegd aan het recept. Er kunnen meerdere
middelen op 1 recept

Voorbeeld recepten tabblad

De historie staat aan de rechterkant op het scherm. Door hier op te dubbelklikken komt links het hele
recept in beeld waarop het is voorgeschreven.
Na afdrukken van het recept is deze niet meer te verwijderen of te wijzigen.

Uitprinten recepten middels sjabloon
Het afdrukken gebeurt middels een sjabloon in Word op dezelfde manier als alle brieven en stickers
werken in DiSy.
Het sjabloon “recept.dot” is naar eigen wens aan te passen (en naar een printer van keuze te sturen)
Hier zijn een aantal velden beschikbaar voor om als merge tussen accolades in het sjabloon op te
nemen
Voor instructies m.b.t. Word sjablonen verwijzen we verder naar de instructie maken van Word
sjablonen, te downloaden via www.disy.nl bij de downloads
beschikbare extra mergevelden, naast degene die ook in huisartsen brieven beschikbaar zijn:
patiënt lengte
patiënt gewicht
patiënt lengte
patiënt gewicht
recept patiënt lengte
recept patiënt gewicht
recept voorschrijfdatum
recept voorschrijver
recept voorschrijver code zorgverlener
recept aanwijzingen

recept apotheek tav
recept apotheek tav hoofdletter
recept apotheek aanhef
recept apotheek straat
recept apotheek postcode
recept apotheek woonplaats
recept apotheek telefoonnummer
recept apotheek telefoonnummer spoed
recept apotheek e-mail
recept apotheek EDI e-mail

recept huisarts tav
recept huisarts tav hoofdletter
recept huisarts aanhef
recept huisarts straat
recept huisarts postcode
recept huisarts woonplaats
recept huisarts telefoonnummer
recept huisarts telefoonnummer spoed
recept huisarts e-mail
recept huisarts EDI e-mail

Via basisgegevens->DiSy instellingen kan u een scherm “merge velden” openen om te zien wat alle
mergevelden zijn, en eventueel op “van toepassing” te zetten. Type 6 betreft alleen recept sjablonen,
type 3 alle sjablonen.

Kosten van de medicatie module
De eenmalige aanschaf prijs is tussen 250 euro eenmalig (kleine klinieken met 1 voorschrijver) tot 750
euro (meerdere voorschrijvers). U kan een precieze prijs opvragen bij Dixis, als u doorgeeft voor
hoeveel voorschrijvers u de module gaat gebruiken.
In een later stadium in 2015 zullen we, naast het printen op papier, ook de mogelijkheid gaan bieden
om vanaf dit tabblad ook de recepten elektronisch naar de apothekers te sturen. Hiervoor zal u dan
een aansluiting nodig hebben op een berichtendienst, en zullen abonnementskosten in rekening
gebracht gaan worden.

Eventueel is er een optie beschikbaar om ook medicatie bundels aan te maken, om in 1x bijvoorbeeld
5 medicijnen te registreren.
Voor definiëren gebeurt via basisgegevens->geneesmiddelbundel

Vragen of de modules bestellen?
Het tabblad recepten is pas zichtbaar na aanschaf van deze module. Vragen en bestellingen het liefst
via email op info@dixis.nl
Een bestelformulier vindt u op www.disy.nl. Geef even aan of u ook bundels wilt aanmaken.

