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1.  Digitale Toedienlijsten 
 
Op het moment ondersteunen we de koppeling met de volgende leveranciers van digitale 
toedienlijsten: 

- Boomerweb 

- MediCheck 

- Medimo 

- Ncare 

- CareXS 

- Nedap 

Om gebruik te kunnen maken van het versturen van de Elektronische toedienlijsten, dan moet u 
daarvoor deze module laten configureren door de Servicedesk van SmartMed- FarmaSys. 
Tevens is het van belang dat de afspraken met de thuiszorg en leverancier van de toedienlijsten 
bekend is. 
 

1.1 Configuratie  
Nadat SmartMed de koppeling voor het digitaal aanleveren van toedienlijsten heeft geactiveerd, 
kunnen de juiste afdelingen worden ingesteld om toedienlijsten digitaal te versturen. 
 
Op afdelingsniveau wordt geconfigureerd via welke koppeling de uitwisseling van de digitale 
verstreklijsten plaatsvindt. 
 
In onderstaand voorbeeld is een weergave welke velden ingevuld moet worden voor een correcte 
werking. In overleg met de zorginstelling kunt u afstemmen welke waarden in de overige velden 
ingevuld moeten worden om te zorgen dat de systemen gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. In 
het onderste deel van het scherm kunt u de uitwisselingslogs zien. 
Het versturen van de lijsten kan op afdelingsniveau naar één van de toedienlijst leveranciers. Het is 
daarom noodzakelijk om per digitale leverancier een andere afdeling aan te maken. Heeft u patiënten 
in een van die afdelingen die GEEN digitale lijst wil hebben, dan moet u dat per patiënt uitzetten, of 
deze patiënt niet in een afdeling zetten waarbij de gegevens digitaal worden uitgewisseld. 
 

1.1.1 Systeem instellingen 
Via het menu Systeem Systeemgegevens  apotheek instellingen  sysparam koppelingen,  
komt u uit in het onderstaande scherm. (fig 1.1) 
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Figuur 0-1 

Bij digitale toedienlijsten staan de communicatiegegevens van de verschillende aanbieders. 
Advies is om hier niet zelf wijzigingen in aan te brengen maar dit alleen in samenspraak met de 
servicedesk te doen. 
 

 
Figuur 0-2 

Uitwisselen via: keuze van de toedienlijst leverancier 
Keuze vakje via XML: meestal aan. 
‘AGB code afdeling’: vult u de AGB-code in van de zorginstelling of bijv postcode-huisnummer 
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Naam organisatie: Naam van de instelling 
Vestigingscode: van de instelling/afdeling 
Naam vestiging: Tja. 
Automatisch uitwisselen via Scheduler: Laat dit instellen in overleg met de ServiceDesk. 
Deze gegevens worden meestal dagelijks uitgewisseld, daarom is het meestal niet noodzakelijk om 
een erg lange periode uit te wisselen, over het algemeen is 7 dagen optimaal. 
 

1.2 Blokkeren van digitale uitwisseling 
Indien geen digitale uitwisseling van verstreklijsten voor een patiënt hoeft of mag plaats vinden, is dit 
eenvoudig uit te zetten. Ga daarvoor naar de patiëntgegevens en klik volgens op de button ‘Instelling’. 
Selecteer de regel en klik op de button ‘Wijzig’. Plaats een vinkje bij het item  

 en deze individuele patiënt wordt niet meer 
meegenomen in de uitwisseling. 
 

 
Figuur 0-3 

  



 

Laatst gewijzigd: 
24 december 2020 

 

SmartMed Pharmacy B.V. Confidential 
 

6 

1.3 Handmatige verzending Digitale Toedienlijsten  
Lijsten kunnen ook handmatig worden verzonden na het aanmaken van de verstreklijsten.  
Dit kan via de knop met de beschrijving van de toedienlijst leverancier. 
 

 
De knop voor verzending lijsten heeft de naam van de toedienlijst leverancier die actief is. 
 

1.4 Automatische verzending van Digitale Toedienlijsten 
 
De verzending van de gegevens vindt, normaal gesproken, automatisch in de achtergrond plaats. Dit 
zal ingesteld moeten worden in de scheduler van FarmaSys door de servicedesk van SmartMed. Geef 
zelf wel aan op welk tijdstip dit moet gebeuren. Dit kan ’s nachts, zodat bij de eerste ronde de meest 
recente medicatie bekend is, of ’s avonds voor de laatste ronde. Het instellen hiervan moet u zelf 
bepalen, al dan niet in samenspraak met de zorginstellingen. Er kunnen echter ook losse lijsten 
worden verzonden. 
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Figuur 0-4 

Er is een optie om voor individuele patiënten, vanuit de receptverwerking, direct na het invoeren van 
medicatie de lijst digitaal te versturen naar de zorginstelling. Wanneer een patiënt in een afdeling zit 
die gebruikt maakt van deze koppeling, dan is de knop ETDL onder de lijst met verstrekkingen 
zichtbaar. Wanneer u op deze knop klikt, dan wordt voor een bepaalde periode (aantal dagen is 
ingesteld bij de afdeling) de medicatielijst gegenereerd en verstuurd naar de zorginstelling. 
 

1.5 Losse lijsten versturen 
 
Om een losse lijst te kunnen versturen naar de leverancier van de digitale aftekenlijsten, is er in het 
patiëntenscherm een knop gemaakt om deze te kunnen verzenden. 
 
Met het indrukken van deze knop zal de huidige lijst van deze patiënt worden verstuurd. Ook de nog 
niet verstuurde lijsten van ALLE patiënten waar een wijziging heeft plaats gevonden in de PZM regels 
zal nu worden verstuurd. 

 
Figuur 0-5 

ETDL knop: deze knop verstuurt alle nog niet verzonden lijsten van patiënten waar iets in is gewijzigd.  
 
 
 

 
Disclaimer 
Dit document is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of 
onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan SmartMed Pharmacy B.V. geen 
aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit document rechten 
worden ontleend. De inhoud van dit document kan vertrouwelijke informatie bevatten en is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit document. Het is niet toegestaan om dit 
document, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van SmartMed Pharmacy B.V. te 
gebruiken of te verspreiden. 


