versie 06-12-2019

Stappenplan invoer medicatie / verpleegkundige toediening ZHAS
Loopt u tegen een foutmelding aan of heeft u vragen bel dan; 0629572291 (Elvira Sluiter)
Ga naar de website; www.zhas.nl , arts inloggen en kies voor invoer via Dashboard

Log in met uw gebruiksnaam en wachtwoord. Let op ; hoofdlettergevoelig.
(Bent u de gegevens kwijt neemt u dan contact op met de ZHAS, tel:070-2050251 ).
U komt uit in onderstaand Startscherm;
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Klik op Patient Zoeken om te kijken of uw patiënt al bekend is in het systeem.
PUNT 1 :PATIENT AL BEKEND IN HET SYSTEEM
Indien patient bekend is in het systeem en gekoppeld is aan u als arts of uw collega dan kunt
u direct door naar Receptinvoer/ Patientendossier. Indien de patient niet bekend is zie dan
punt 2 Nieuwe Patient Invoeren

2

versie 06-12-2019

Klik op de Rode Button Recept/Doseringswijziging om een recept of
doseringswijziging in te voeren.

Vul de velden in .
Huisapotheek: Indien verpleegkundige toediening nodig dan kiest u als Huisapotheek= ZHAS
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Indien alleen leveren van de medicatie dan kiest u de huisapotheek waar de medicatie door de
patient wordt opgehaald
MO nummer ; dit is een belangrijk veld voor de declaratieafdeling van uw ziekenhuis . U haalt het
MO nummer uit het voorschrijfsysteem van het ziekenhuis ( HIX )

Lengte , gewicht e.d. : alleen invullen indien van toepassing
Startdatum ; de datum waarop de patient mag starten met de medicatie. Bij Neulasta/ Neupogen is
dit de dag na de chemo.
Indicatie ; verplicht om in te vullen . Kies 99999997 voor indicatie niet nader te bepalen
Instructie/begeleiding : klik ja indien toediening door een verpleegkundige gewenst is . Bij een
eenmalige prikinstructie zorgt de ZHAS voor een instructie, startpakket en informatie over het
medicijn.
Eindtijd chemo ; van belang bij toediening Neulasta/ Neupogen
Aanvullende informatie ; hier kunt u bv de patient laten aanmelden voor Healthbeacon (Humira )

Onderteken het recept met uw digitale code en klik op Sluiten. Uw aanvraag wordt
verzonden.
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Klik op Artsendashboard om verder te gaan met de volgende patient of klik op
afmelden ( rode pijl ) om te sluiten .
Punt 2 : NIEUWE PATIENT INVOEREN
Indien de patient nog niet bekend is in het systeem dan kunt u naar Nieuwe Patient invoeren
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Vul de gegevens in en klik op SLUITEN . Velden aangegeven met een * zijn verplicht om in te
vullen.

Het systeem gaat een casus aanmaken voor de patient , er loopt een zandloper .
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De zandloper veranderd in het woord ; Nieuw Recept.

Klik hierop voor de invoer van een recept. Zie voor tips invoer recept hierboven ; Punt 1
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Aanvraag Herhaalrecepten

De herhaalrecepten die nodig zijn verzamelen zich onder de noemer ; Aflopende recepten
Klik op het medicijn en voer het aantal stuks in dat u wilt voorschrijven . Alle andere velden worden
automatisch meegenomen .
Indien u de dosering wilt wijzigen dan dient u te kiezen voor Recept/Doseringswijziging zoals
hierboven beschreven.
U kunt een signaal in uw mailbox krijgen indien er herhaalrecepten klaar staan om in te voeren.
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Verpleegkundige rapportage

De verpleegkundige rapportage/ rapportage kantoor ZHAS is te lezen onder ; Verpleegkundige
memo
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Een overzicht van alle patienten van u en uw collegae of van uw eigen patienten;
Klik op patient zoeken

Klik zonder iets in te vullen weer op patient zoeken

Een minuut wachten.
U krijgt een overzicht van alle patienten van u en van u collegae.
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Vervolgens kunt u bovenaan het lijstje kiezen voor Alles of u verandert het woord Alles naar uw eigen
naam voor een overzicht van uw eigen patienten.

Voorwerk door een derde persoon
Het is mogelijk het voorwerk te laten uitvoeren door een derde persoon .
Een medewerker kan de NAW gegevens invoeren en tevens de recepten klaarzetten voor de arts.
Bij de invoer wordt het vakje Digitale Handtekening overgeslagen door de medewerker.
De recepten worden dan klaargezet voor de arts;

Onder het Blok ; Nog te Autoriseren door arts verzamelen de recepten zich .
De arts klikt op de medicijnnaam en het recept opent zich.
Controleer het RECEPT , Vul in uw digitale handtekening , klik op ENTER en klik op SLUITEN . Het
recept wordt verzonden naar de ZHAS
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Indien een derde persoon de herhaalrecepten invoert zonder handtekening dan komen ook deze
recepten in het vak ; Nog te autoriseren door arts en hoeft de arts alleen zijn handtekening te zetten.
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