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MSVB 10.2. NIEUWIGHEDEN 

1. Beheer gebruikers en afdelingen 
 
è Nieuwe optie in de instellingen (vanaf nu te gebruiken door de WZC waar geen definitieve 

link kan aangemaakt worden tussen de gebruikers en de afdelingen) 
è bv. als gebruikers regelmatig op alle afdelingen werken: werken met een filter aanvinken 

 
 

 
 
 
è Dan verschijnt een selectielijst in het login scherm met de afdelingen. Zo kan je de afdeling 

kiezen die je wenst te beheren op dat moment. 
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è Tevens kan je op elk moment een andere afdeling kiezen om automatisch de filter aan te 
passen in alle schermen (=geen log-out nodig). Ook als je vanuit WZD komt! 

 

 

è De pijltjes om naar een volgende bewoner te hoppen, zullen hierdoor ook correcter werken: 
heb je voor een bepaalde afdeling gekozen, zullen ze nu ook binnen deze afdeling blijven. 

è Opgelet: in de instellingen, bij het tabje “Bewoners”, zet je ook het vinkje op bij “Gebruik van 
pijlen: op dezelfde afdeling blijven”. 
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è Bij de selectie van een bewoner is de filter standaard geactiveerd 
è Maar je hebt nog toegang tot de andere afdelingen door “Allemaal” te kiezen 

 

                
 
 
 
è De voorschriften verschijnen ook volgens je gekozen filter : kies je 1 afdeling = je ziet enkel 

alles voor de bewoners van deze afdeling. 
è Ter info: ben je voorschriften aan het aanmaken voor bepaalde afdelingen, dan kunnen 

andere gebruikers, die dit tezelfdertijd zouden doen, niet verder werken. 
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è Voorschriften beheren voor andere afdelingen dan je “inlogafdeling”, verkrijg je door het 
hokje aan te vinken bovenaan: “gegevens alle gebruikers tonen”. 

 
 
 
 
è Bij “Bezoeken dokters” heb je deze filter ook. 
è Het scherm toont in eerste instantie de bezoeken die vandaag gepland zijn en dit voor de 

afdeling waarvoor je bent ingelogd. (er is niets aangevinkt!) 
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è Door het vinkje bij “alle dokters rusthuis tonen” op te zetten, zie je alle artsen en hun 
bewoners voor jouw afdeling. 

 

è Door het vinkje onderaan bij “ gegevens van alle gebruikers tonen” op te zetten, zie alle 
artsen met alle bewoners van gans de voorziening.  
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2. De aandachtspunten  
 
è In het midden van het hoofdscherm staan de aandachtspunten: nuttige informatie over de 

interne keuken van MSVB, enkele zijn reeds gekend. 

2.1 Inactieve bewoner 
 

è Nieuw: Wordt een bewoner op inactief gezet in het WZD, komt dit in het 
aandachtspuntenscherm te staan 

 

 
 
 

2.2 Laatst berekende indicatoren 
 
è Hier kan je de laatst berekende indicatoren bij je bewoners  terugvinden. 
è De historiek van alle berekende data kan je terug vinden onder “diversen”   

 

 
 

2.3 Medicatie in automaat zonder stock /bestelling 
 
è Hier mag normaal niets staan als je correct werkt. Zie je toch bewoners moet je deze 

meldingen oplossen. 
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è Om dit aan te passen kan je dubbelklikken op de naam van de bewoner en je komt 
automatisch in de medicatiefiche terecht. (drukken op het knopje “bewonersfiche” 
rechtsboven het scherm kan ook). 

è De bewoner verdwijnt uit de lijst na het oplossen van de fout: druk op het knopje “refresh”  
als je dit onmiddellijk wil zien. Anders zie je het als je een volgende keer MSVB opent. 

 

 
 

2.4 Medicatie “verpakking opgebruiken” zonder stock/bestelling 
 
è In de medicatiefiche van de bewoner kan je dit statuut  aanduiden, heb je geen bestelling of 

stock, komt de bewoner hier tussen te staan. 
 

 
 

2.5 Medicatie buiten automaat zonder stock/bestelling 
 
è Idem zoals voorgaande 
è Staand orders komen hier ook te staan = normaal, ze hebben geen stockbeheer. 
è Je kan dubbelklikken op de eerste lijn om de staand orders  niet mee te tonen in de lijst. 

Daarna kan je weer dubbelklikken om ze wel te zien. 
 

 
 
 

 

 
 



   MSVB 10.2 Nieuw!  pag. 10 van 30 
Caresolutions 

Brandekensweg 9-2627 Schelle-Tel.: 03/259 20 19 
 

3. Selectiescherm bewoners 
 

è Indien het automatisch stockbeheer niet geactiveerd is voor een bewoner, krijgt deze een 
okergele kleur in dit scherm. 
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4. Bewonersfiche 
 

4.1  De knop “status + dokters”: 
 

AGENDA BEHEER MEDICATIE  

 

 

 

è Vanaf nu kan je de status van je bewoner in het WZD in dit scherm beheren, in functie van 
het medicatieverbruik. 

è Een inactieve bewoner in het WZD = staat in het aandachtspunten scherm + heeft in “agenda 
beheer medicatie” een rode “afwezigheidslijn”. 

è Deze lijn komt automatisch door vanuit het WZD (synchronisatie). 
è In het verleden gaf dit wel eens problemen naar het beheren van de medicatie. 
è Vanaf nu kan je hier deze status uit WZD/WZM aanpassen, je kan nu een inactieve bewoner 

actief zetten in MSVB. 
è Bv. in het WZD blijft een bewoner inactief tot hij terug is van vakantie, in MSVB kan je je 

bewoner al vroeger activeren om bv. je automaat bestelling te doen voor die periode. 
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è Vul de datum in vanaf  en tot wanneer je bewoner actief moet zijn in MSVB. 
  

è Met het groene plusje kan je deze lijn toevoegen: “medicamenten klaarzetten”  (met het 
rode “minnetje”  kan je een lijn verwijderen bij een vergissing bv.) 

           

è Opgelet: dit heeft absoluut geen invloed op de status van de bewoner  in het WZD/WZM 
è Je groene  lijn zal automatisch rood worden als de bewoner niet terug is op de door jou 

voorziene datum. 
è De bedoeling in de praktijk is dat je bv. een week in blister hebt als voorraad voor als 

bewoner terugkomt (wordt ook van de stock afgetrokken, niet toegediend uiteraard). 
 

ZONDER AUTOMAAT 

è Je kan nu hier ook “zonder automaat” aanvinken i.p.v. bij het tabje stocks, bijzonder handig 
bij kortverblijf bewoners waarvoor je nooit de automaat zal gebruiken (kortverblijf/eigen 
beheer). 
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INACTIEF BLIJVEN 
 

è Het vinkje “inactief blijven” kan je gebruiken als je wil dat een bewoner enkel in MSVB 
inactief is, zet men dan bv. in WZM de bewoner terug actief, dan verandert zijn status in 
MSVB niet. 

          

 

BEZOEKDATUM DOKTER 

è Je kan nu de volgende bezoekdatum van een dokter individueel instellen per bewoner, deze 
data vind je dan ook terug bij het scherm “bezoeken dokters” en het startscherm. 

è Bij een nieuwe bewoner weet je dit soms nog niet, je kan deze datum leeg laten: de bewoner 
komt desondanks tocht altijd in het scherm bezoeken dokters. (de kolom datum is rood). 
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4.2  De knop “stocks” 
 

           

è Er is een nieuwe kolom toegevoegd: toedieningsvorm: zo kan je onmiddellijk zien tot welke 
categorie een bepaald medicijn behoort. Zonder telkens op het medicijn te moeten staan en 
het onderaan te moeten lezen. 

 

 

è Via de nieuwe knop “Vs. Te leveren hier” kan je vanuit het tabje stocks een voorschrift voor 
een automaat product aanmaken en het product in zijn geheel toch in het WZC laten leveren 
(op voorwaarde dat je met een apotheek werkt) . 
 

è Dit gaat meestal om standaard lopende automaat medicatie die ook toegediend wordt als 
staand order. Opgelet: wordt bij de stock geteld van het automaatproduct: de stock laten 
berekenen met “bezoeken Dokters” klopt dan niet naar je bestelling toe. 
 

è Wordt enkel gebruikt voor een specifieke groep WZC. 
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è Log stocks: overzicht van alle stockbewegingen, nieuw:  logbestanden i.v.m. voorschriften en 
deze komen in het geel te staan, je kan ze tonen of niet met het vinkje. 

 

 

4.3  De medicatiefiche 
 

           

è Het beheer van de automaat kan nu ook in de medicatiefiche gedaan worden (vroeger enkel 
in het tabje stocks). 

è Dit doe je door in te stellen vanaf wanneer wie wat doet: automaat of WZC, bv. een nieuwe 
bewoner krijgt pas na 2 weken zijn medicijnen via blister, daarvoor zet het WZC alles klaar 

è Dit zie je in de fiche in de nieuwe kolom “klaargezet door”. 
è De instelling doe je na het toevoegen van het medicijn: je duidt aan rusthuis of automaat bij 

“klaargezet door”. 
è Zo kan je niet meer vergeten om medicatie te activeren voor de automaat, je kan de 

instelling op voorhand maken. 
è Medicijnen die niet in de automaat zitten, staand orders, eigen beheer krijgen automatisch 

de juiste status “klaargezet door rusthuis”. 
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è Werkwijze: voeg je medicijn toe in de fiche, zet klaargezet door rusthuis op, je medicatie 
wordt behandeld als niet-automaat, daarna gebruik je het knopje “wijzigen posologie”. Zo 
kan je de status  aanpassen + de datum (vanaf wanneer het medicijn door de automaat 
wordt klaargezet) instellen. 

              

 

è Dit resulteert in 2 lijnen in de fiche voor het zelfde product: 1tje voor het rusthuis en 1tje 
voor de automaat. 
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è Log bestand in de medicatiefiche: kleuren toegevoegd ter verduidelijking. 
 

 

è Bij het gebruik van de knop “wijzigen posologie” wordt de voorgaande toediening ingevuld, 
dit ter info, je kan dan ev. aanvullen/wijzigen. 

5. Het scherm voorschriften: 
 

5.1 Voorschriften snel vinden 
 

è Voorschriften die een bepaald product bevatten SNEL vinden: via voorschriften markeren 
met product: bv. burinex. 
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è Na de selectie, komen de opgezochte voorschriften in vet in eerste positie met “>>>>>” voor 

de naam van de bewoners (om een selectie te doen bv. voor een nieuw afdruk). 
è U kunt de volgorde aanpassen, de “>>>>>” blijven op het scherm staan en worden steeds 

gemakkelijk terug gevonden. 
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è Om de selectie te schrappen, klikt je op de knop “-“ en alles staat er terug zonder 

gemarkeerde voorschriften. 
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5.2 Reservevoorschriften 
 

è In de doktersfiche staat de termijn voor de reserve voorschriften standaard op “ 0 “: zet dit 
op 1 om reserve voorschriften te gebruiken. 

è Afhankelijk van de leveringstermijn van de apotheek, pas je het cijfer aan: bv. levering na 3 
dagen = cijfer 3 invullen. 

è Let op: dit komt boven op je drempel van 7 dagen. 
 

 
 
 

 

è Ga naar “ bezoeken dokters “ en zet het volgend bezoek bv.3 maanden later: er worden 
voorschriften aangemaakt om deze periode te overbruggen. 
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è Deze voorschriften komen bij het scherm  “voorschriften” te staan, maar je moet nu het 
vinkje bij “reserve” opzetten om ze te kunnen zien. 

è Bijkomend kan je “afgetekend”, door de arts, verplicht maken: via “Diversen” ga je naar de 
instellingen, tabje voorschriften : vink aan: “voorschriften gebruiken indien afgetekend”. 

è Deze moet dan ook de status “afgeprint” hebben alvorens je ze als “afgetekend” kan 
aanmerken. 
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è Indien de stock van een medicijn te laag komt te staan, komen deze voorschriften (IN HET 
ROOD), vanuit de reserve, tussen de gewone voorschriften staan en kan je bestellen wat je 
nodig hebt (dit telkens je het scherm “voorschriften” opent). 
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è De reserve voorschriften kan je ook zelf selecteren (in het scherm reserve voorschriften) om 
te gebruiken voor de bestelling = knop links boven “gebruiken”. 

      

 

è Stop je medicatie in de fiche?  Dit geeft een pop-up met de vraag om de reserve 
voorschriften ook te verwijderen. 
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6. Handelingenscherm 
 

6.1 Opmerkingen en fouten 
 

è Je kan een opmerking invullen in geval van “niet-aftekenen” voor medicatie (waarom teken 
ik de medicatie niet af ?). 

 
 
         

 

è er verschijnt bij de kolom opmerkingen een klein icoontje  

 
è indien je hierop klikt, kan je de opmerking nalezen 
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è mogelijkheid om een fout te melden met een opmerking. 

Fout = ik ben bezig met een controle, ik merk een fout op die ik verbeter (2 stuks i.p.v. 1 bv.) 
+ de mogelijkheid om dit in te vullen in de handeling: je klikt op dit icoontje:  

 
 

 
 

è je krijgt een pop-up scherm zoals bij opmerkingen: hier kan je je fout  omschrijven 

 
 

è het zwarte kruisje wordt hierdoor ROOD  

          

 

è alle gegevens die zo ingevuld zijn, worden ook getoond in het scherm “Beheer van de 
aftekeningen” : in de kolom opm./fouten vindt je dit icoontje terug. Klik hierop en je kan de 
opmerking lezen. 
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6.2 Automaat= niet automaat aangevinkt 
 

è alle automaat producten waarbij niet in automaat is aangevinkt, hebben een paarse kleur in 
het handelingen scherm. 
 

 

 

7. Scherm “Bezoeken dokters” 
 

7.1 Individuele data per dokter mogelijk 
 

è je kan per bewoner een bezoek instellen (zie eerder): deze data zie je ook terug in dit 
scherm: het toont nu automatisch de geplande bezoeken voor vandaag + je kan dan voor 
enkel deze bewoners voorschriften aanmaken + volgend bezoek plannen. 

è Je ziet de bewoners van de afdeling waarmee je bent ingelogd. 
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è ook als je de pop-up hebt ingesteld voor de bezoeken dokters bij het opstarten van MSVB: je 
ziet de bezoeken van vandaag = hetzelfde scherm 

è in het hoofdscherm, links boven zie je de bezoeken ook 
 

 
 
 

è door het vinkje “alle dokters van rusthuis tonen” op te zetten, zie je alle dokters + alle 
bewoners, los van de ev. bezoekdatum. Opgelet: nog steeds enkel voor de afdeling waar je 
mee bent ingelogd. 
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7.2 Enkele datum voor alle dokters 
 

è je kan dan enkele bewoners selecteren + de datum van een volgend bezoek ingegeven + 
voorschriften genereren 

 

è klik op het voorschriften icoontje en je kan deze net zoals voorheen aanmaken 
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è je kan nog altijd na deze stap de datum van het volgend bezoek aanpassen  
è de hier gekozen data overschrijven de individuele data niet. 

 
è je kan nog steeds voorschriften aanmaken voor alle dokters/bewoners (zoals vroeger) door 

het vinkje onderaan het scherm op te zetten 
 

è “gegevens van alle gebruikers tonen”  zorgt ervoor dat je alle bewoners en alle dokters ziet, 
los van  je inlog. 

 

8. Het scherm “Bedelingen” 
 
è Je kan nu de stock snel verwerken: je moet in de instellingen (via Diversen) het vinkje 

bij “snelle stockverwerking in  1 click” opzetten. Er verschijnt dan in het scherm 
“Bedelingen” onderstaand kadertje met uitleg. 
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è Opgelet: je krijgt het overzicht van het verbruik bij de bewoners voor die dag niet meer te 

zien! Dus ook je je “terugkeer” knopje niet. 
 
è Hiermee kan je sneller werken en voor meerdere dagen tegelijk de stock afsluiten: klik op de 

eerste datum, de shift knop ingedrukt houden en zo naar de laatste datum gaan die je wenst 
te verwerken. Op deze manier selecteer je meerdere lijnen tegelijk. Door nu op de knop 
“Stocks” te drukken worden de geselecteerde data definitief afgesloten. 

 
è Het is aan te raden om, bij het starten van het stockbeheer, deze optie nog niet te gebruiken: 

er valt een stukje controle weg. 
 
 

 


