Eenvoudig herhaalrecepten
doorgeven via OmniHis eRecept
gemakkelijk, snel en veilig

Dagelijks wordt op praktijken de receptenlijn ingesproken. Bij het afluisteren van de lijn zet uw assistente het herhaalverzoek in OmniHisScipio. De tijdsduur voor een dergelijke handeling kan met de dag verschillen, maar ligt al
gauw boven een half uur per dag. Administratieve tijd die ook anders ingezet kan worden. Geef uw patiënt naast
bellen en langskomen, de mogelijkheid om online hun recepten aan te vragen, zelfs direct uit hun actuele
medicatielijst. Een tijdsvoordeel voor zowel uw assistent als voor uw patiënt.
eRecept
De eRecept module maakt onderdeel uit van de
ePortaal diensten van OmniHis. Deze vormen van
eHealth zijn allemaal bestaande mogelijkheden en
heeft zich al positief bewezen dat het bijdraagt aan
een betere bereikbaarheid van de zorg. eRecept biedt
uw patiënt de mogelijkheid om via het ePortaal een
herhaling van zijn/haar medicatie door te geven.
In Scipio kan u zien welke aanvragen zijn binnengekomen vanuit het portaal. Van elke aanvraag zijn
naast de patiëntgegevens, de aangevraagde middelen en aanvullende opmerkingen zichtbaar. U kunt als
arts voor de patiënt bepalen welke recepten wel/niet
(standaard wel) mogen worden getoond en herhaald
binnen eRecept. Hiermee kunt u voorkomen dat
onveilige situaties ontstaan (bijv. morfine of
aanverwante middelen mogen nooit via eRecept
aangevraagd worden) en zorgen dat u minder afwijzingen hoeft te doen.

eRecept zorgt voor een toename van de patiënttevredenheid. Online contactmogelijkheden
verhogen het gemak en de service voor
zorggebruikers.

Voordelen eRecept
• eRecept leidt tot:
• minder tijdverlies afluisteren receptenlijn;
• minder onnodige fouten bij moeilijk te be
		 luisteren berichten;
• minder wachtlijsten.
• Patiënten waarderen de mogelijkheid tot
aangeven recepten ook buiten openingstijden;
• Digitale communicatie past in deze tijd en is
goedkoop;
• eRecept is onderdeel van uw e-Health omgeving;
• U bouwt een mobiele relatie met uw patiënten op.
Functionaliteiten eRecept
De eRecept module biedt de volgende
functionaliteiten:
• Medicatie voor eRecept wordt real-time
aangeboden via de praktijkdatabase;
• Instellen beschikbare medicatie voor eRecepten
vanuit Scipio;
• Te gebruiken met meerdere patiëntenportalen,
waaronder Pharmeon.
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Randvoorwaarden voor aansluiting
De implementatie van eRecept is eenvoudig.
Om OmniHis eRecept te kunnen gebruiken gelden de
volgende condities:
•
•
•
•
•

Minimaal Scipio v4.1;
De praktijkdatabase moet gehost zijn bij één van
onze hostingpartners;
Uw praktijk sluit een licentieovereenkomst met
OmniHis af voor het gebruik van de module
eRecept;
Uw praktijk dient een overeenkomst met de
leverancier van het patiëntenportaal af te sluiten;
Voor het gebruik van eRecept dient de praktijk te
beschikken over een eigen website.

Investering
Voor het gebruik van de OmniHis eRecept module
worden de volgende kosten in rekening gebracht:
•	Eenmalige aansluit- en inrichtingskosten voor het
configureren van de database toegang.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over OmniHis eRecept of deze
direct aanvragen? Kijk op www.omnihis.nl
onder ‘Productinfo’. Of neem contact op met onze
verkoopafdeling via onderstaande contactgegevens.
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