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 Starten met MSVB 1.

 1.1 Toegangsrechten 
 
In het WZD geef je eerst in de module “Instellingen” de toegangsrechten voor MSVB in, en dit voor de 
diverse gebruikersgroepen. 
 

 
 
Toelichting van de toegangsrechten in MSVB: 
 

• Medicatie bekijken à gebruiker kan de medicatiefiche enkel bekijken  
• Medicatie toevoegen/wijzigen à gebruiker kan medicatie toevoegen en wijzigen in de 

medicatiefiche 
• MSVB alle velden in compendium (automaat) àmaakt alle kolommen zichtbaar in het 

compendium 
• MSVB attesten (pop-up) à geeft bij de opstart van het programma de attesten weer die gaan 

vervallen.  
• MSVB Bedelingen à bedeling geeft het recht om de bedeling naar stock aan te passen 
• MSVB beheer aftekeningen à geeft het recht om het beheer van de aftekeningen op te volgen 
• MSVB bezoeken dokters àgeeft het recht om bezoeken dokters te zien en aan te passen 
• MSVB bijwerkingen à is enkel toegankelijk voor administrator 
• MSVB compendium à mogelijkheid om het compendium te raadplegen 
• MSVB GGDS module à recht voor specifieke klanten 
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• MSVB Handeling à medicatie kunnen klaarzetten, controleren, uitdelen en toedienen.  
• MSVB hulpmiddelen ‘verandering producten Bewoners’ àgeeft het recht om deze 

functionaliteit te gebruiken 
• MSVB Instellingen à geeft recht om de instellingen van MSVB aan te passen  
• MSVB knop automaat à de knop automaat licht op 
• MSVB knop ‘terug’ in voorschriften à de knop “terug” is beschikbaar, zo kan je je vorige actie 

ongedaan maken (bv. van “in bestelling” terug naar “te bestellen”) 
• MSVB kolom ‘geen stock’ per vorm in opties à bij de instellingen/compendium heb je de 

mogelijkheid per toedieningsvorm aan te geven of er al dan niet stockbeheer moet zijn 
• MSVB Medicatie lenen à hierbij kan men alles inbrengen/opvolgen van de geleende medicatie 
• MSVB Medicatie geven à hierbij kan men medicatie in “staand order” mee verwerken in de 

stock 
• MSVB reïndexatie, transacties àsupport CS 
• MSVB Validatie voorschriften à Rechten om voorschriften te maken en te valideren 
• MSVB verandering ‘geen stock beheer’ à recht om per medicatie aan te geven dat er geen 

stock beheer moet zijn  
• MSVB Voorschrift bewonersfiche à geeft de mogelijkheid om bij een nieuwe op te  

starten medicatie dadelijk een voorschrift te creëren vanuit de medicatiefiche 
• MSVB Voorschriften à geeft recht om voorschriften te creëren  
• MSVB dokter voorschrijven à geeft het recht om dokters een inlog te geven, hiermee kan hij 

alleen terecht bij zijn bewoners en de fiche ev. aanpassen of valideren 
 

 1.2  Login 
 

• Je kan rechtstreeks  in MSVB inloggen via de snelkoppeling op je PC, met je persoonlijke login en 
paswoord (hetzelfde dat je ook gebruikt voor WZD). 

• Je kan hier ook beslissen met welke afdeling je wenst te werken, deze keuze is niet bindend: 
eens je in de module bent, kan je nog terugkomen op je oorspronkelijke keuze (later meer 
hierover) 

 
 

               
 
 

• Indien je in het WZD ingelogd bent, kan je van hieruit doorklikken naar de medicatie module: je 
hoeft dus niet uit te loggen! 

• Via de knop “zorgtechnische modules” kan je de knop “medicatie module” aanklikken: zo krijg je 
rechtstreeks toegang tot het hoofdscherm van de medicatie module, zonder extra inlog. 
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 1.3  Pop-up’s bij het hoofdscherm 
 

• Je kan ervoor kiezen om bij openen van MSVB een aantal pop-up schermen te laten verschijnen 
• Via de instellingen kan je een selectie maken van wat je wil zien bij opstart : bezoeken dokters, 

vervallen attesten, vervallen medicatie en/of selectiescherm bewoners( zie 8.2.) 
 
 

 Scherm bezoeken dokters  1.3.1 
 

• Heb je gekozen voor deze pop-up krijg je het scherm bezoeken dokters als eerste te zien bij 
opstart, met o.a. alle bezoeken voor die dag in het GROEN aangeduid. (zie 3.3) 

• Je kan het scherm hier ook effectief gebruiken, m.a.w. voorschriften aanmaken (zie 3.3.) 
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 Scherm Attesten  1.3.2 
 

• Na het sluiten van het 1e pop- up venster kom je in het volgende:  hier zie je de attesten die 
moeten hernieuwd worden. 

• Het lijstje kan je ev.  afprinten en sluiten met het rode kruis “Stoppen”.  
• Onderaan heb je de link naar de blanco aanvragen voor de attesten. (www.huisarts.be).     (Deze 

link is ook zichtbaar in de medicatiefiches van de bewoners) 
• Tevens kan je hier in de laatste kolom “Doc” met een vinkje aanduiden als je het nieuwe attest 

hebt verzonden naar de mutualiteit van de bewoner = collega’s weten zo dat er enkel moet 
gewacht worden op de ontvangst van het nieuwe attest. 

• Pas je in de bewonersfiche het attest aan (nieuwe vervaldatum), dan verdwijnt de bewoner uit 
dit lijstje. 

• Als je verbonden bent aan een bepaalde afdeling zie je enkel deze bewoners. Wil je alles kunnen 
zien, dan zet je het vinkje “gegevens van alle gebruikers tonen” op (in de linker bovenhoek). 

 

http://www.huisarts.be/
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 Scherm Vervallen medicatie  1.3.3 
 

• Vervolgens verschijnt de pop-up met de vervallen medicatie. 
• Dit is medicatie waarvan de vervaldatum werd ingegeven in de medicatiefiche en die 

overschreden is.  
• Maak je gebruik van de optie “noodkast”, vul je de vervaldata in, dan komen deze data hier ook 

in het lijstje te staan. 
• Pas je de vervaldata in de medicatiefiche aan, dan verdwijnt de bewoner uit deze lijst.  
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 Scherm Selectie bewoners        1.3.4 
  
 

• Als laatste krijg je als pop-up het selectiescherm bewoners: zo kan je rechtstreeks naar de fiche 
van een bewoner gaan. 
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 Hoofdscherm MSVB 2.
 

• Werk je niet met pop-up schermen , dan is dit hoofdscherm. Het eerste scherm dat je ziet na het 
inloggen in MSVB. 

• Links in het scherm, van boven naar beneden zie je een lijst met 3 werkbalken/knoppen: 
“Algemeen”, “Fiches” en “Diversen”. 
 

         

 
 
 

 2.1 De aandachtspunten  
 

• In het midden van het hoofdscherm staan de aandachtspunten: nuttige informatie over de 
interne keuken van MSVB. 

• Wordt een bewoner op inactief gezet in het WZD, dan komt dit in het aandachtspuntenscherm. 
• Hulp bij het snel opsporen en verhelpen van fouten in het medicatie beheer. 
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Laatst berekende indicatoren  2.1.1 
 

• Hier kan je de laatst berekende indicatoren bij je bewoners  terugvinden. 
• De historiek van alle berekende data kan je terug vinden onder “diversen” , knopje 

“indicatoren” (zie 5.5). 
 

 
 

Medicatie in automaat zonder  stock /bestelling  2.1.2 
 

• Hier mag normaal niets staan als je correct werkt. 
• 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). 

• 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. 

 

 



 

   MSVB 10.3  pag. 17 van 172 
Caresolutions 

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

 

Medicatie “verpakking opgebruiken” zonder stock/bestelling  2.1.3 
 

• In de medicatiefiche van de bewoner kan je dit aanduiden. Heb je geen bestelling of stock, dan 
komt de bewoner hier te staan. 
 

 
 

Medicatie buiten automaat zonder stock/bestelling  2.1.4 
 

• Idem zoals voorgaande. 
• Staand orders komen hier ook te staan = normaal, ze hebben geen stockbeheer. 
• 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. 
 

 
 

 2.2 Hulp per mail 
 

• Je kan het Caresolutions support team  een vraag stellen via mail, rechtstreeks vanuit het 
pakket. 

• Voor dringende hulp kan je natuurlijk best telefonisch contact met ons opnemen: 03/ 259 20 16. 
 
 

            
 

• Als je hier klikt, opent er automatisch een blanco mail, met ingevuld mailadres. Denk er wel aan 
om je mail te ondertekenen en je rechtstreeks telefoonnummer te vermelden. 
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 2.3 Hulp op afstand 
 

• Hier krijg je toegang tot een teamviewersessie: op afstand kan men je scherm overnemen en zo 
snel samen met jou problemen oplossen. 

 

              
 

 2.4 Update informatie 
 

• Hier kan je uitleg over nieuwigheden en aanpassingen lezen. 
• Er is een historiek van een aantal versies beschikbaar. 

 

              
 

 2.5 Versie en laatste tarief 
 

• Rechts boven in het hoofdscherm vind je de versie van MSVB waar je momenteel in werkt . 
• Laatste tarief verwijst naar het compendium: dit heeft regelmatig een update nodig. Zo ben je 

zeker dat je de juiste medicatie/tarief vindt in het compendium van MSVB. 
• Staat er een knopje “download” bij het cijfer, dan moet één gebruiker er op klikken: je haalt dan 

alle wijzigingen/toevoegingen van het compendium binnen in MSVB. 
• Meld dit ook aan IT, zij moeten de bijwerking starten met administrator rechten op SQL. 
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 De werkbalk “Algemeen”              3.
 

                                                   
 

• onder “Algemeen”  vind je de volgende onderdelen terug: bewonersfiches, voorschriften, 
bezoeken dokters, lijsten, hulpmiddelen, medicatie geven en medicatie lenen 

• deze knoppen kan je elk afzonderlijk aanklikken.   
 

 3.1  De knop “Bewonersfiches”                        
    

            
 

• Door te klikken op “bewonersfiches” krijg je het selectiescherm voor de bewoners. 
• Dit scherm is hetzelfde dat je ook als pop-up kan instellen bij de opstart (zie 1.3.4 ). 
• Uit de lijst selecteer je de betreffende bewoner : 

è Je gaat op de bewoner staan die je nodig hebt = blauw geselecteerd en je klikt op  
“Bevestigen” of je dubbelklikt op de bewoner = zelfde resultaat 

è Indien je een bewoner moet hebben die als status “niet actief” heeft of overleden staat, 
zet  je links onderaan het vinkje “Alle bewoners tonen” op. 

è Bewoners waarvan het automatisch stock beheer niet bij geactiveerd is, herken je door 
het okergele achtergrond kleurtje. 

è Bewoners met de status overleden of inactief , hebben een felgele achtergrondkleur. 
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• Door deze selectie kom je in de individuele bewonersfiche. 
• Deze fiche bestaat uit verschillende onderdelen. 
• De medicatiefiche is doorgaans het vaakst in gebruik: je kan via de instellingen kiezen om de 

medicatiefiche onmiddellijk te tonen (zie 10.3.14). 
• Enkel bij nieuwe bewoners gaat het systeem dan eerst naar “status + dokter” omdat je daar de 

dokter eerst  moet inbrengen, indien dit nog niet via het WZD is binnengekomen.  
 

 

 
 

 Status + dokters (1e knop)                3.1.1 
 

                      
 

• Een aantal administratieve gegevens vinden we hierin terug bv. naam, kamernummer, 
rijksregisternummer van de bewoner en gegevens van de huisarts.  

• De meeste gegevens worden gesynchroniseerd vanuit WZD.  
• De huisarts moet altijd ingevuld zijn VOOR je de medicatiefiche kan invullen.  
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• Via detail dokter en  “Fiche dokter” ga je direct naar de fiche van de betreffende dokter. Hier 
kan je eventuele aanpassingen in aanbrengen.  
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• Vul je “naam op stempel” in, dan wordt ook deze op de voorschriften afgedrukt 
 

 3.1.1.1 Activeren van arts 
 

• Indien je ook WZM/WZD hebt, wordt de huisarts automatisch gekoppeld in MSVB.  De huisarts 
moet daar wel correct ingevoerd zijn, vooral het RIZIVnr. is belangrijk: fout ingevuld in 
WZM/WZD: wordt NIET overgenomen in MSVB. Nieuwe huisartsen maak je ook best daar aan. 

• Je kan slechts verder werken met de medicatiefiches als er een arts gekoppeld is aan een 
bewoner, is er in MSVB toch nog GEEN arts gekoppeld, kan je dit hier ook  nog doen. 
 

• Manueel toevoegen in MSVB: je gebruikt het “+” teken bij “dokters  voor de  bewoner”. 
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• Dan verschijnt dit scherm: 
 

 
 

è Je vult de eerste letters van de achternaam in en klikt ENTER of je gebruikt de groene pijl 
bevestigen: dit geeft toegang tot een verzamellijst van alle artsen van België 

è Je klikt de gewenste arts aan en je bevestigt met de groene vink of klikt ENTER 
è Je kan meerdere artsen toevoegen bij je bewoner, er kan er slechts 1 actief zijn 
è Indien de arts niet in de lijst voorkomt, mag je hem zelf inbrengen door “nieuw” te 

gebruiken. OPGEPAST: goed de lijst bekijken alvorens een nieuwe toe te voegen (om 
dubbele artsen te vermijden) 
 

               
 

è Wordt de arts totaal niet gevonden, krijg je onderstaande boodschap, door “ja” te kiezen 
kan je dan ook een nieuwe arts toevoegen. 
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 3.1.1.2 Veranderen van huisarts: 
 

• Als je de arts veranderd hebt bij de bewoner in WZD/WZM, wordt dit ook overgenomen 
in MSVB. Je moet enkel nog de arts op actief zetten. 

• Met het  “+ “ teken bij “dokters voor de bewoner” voeg je de nieuwe arts toe 
• je volgt dezelfde procedure als bij het activeren van een arts 
• Daarna vink je  in het overzichtsscherm (details dokter) de actieve dokter aan 

 
 

 
 

 
• Er wordt gevraagd om de dokter in de medicatiefiche ook te veranderen: “JA” kiezen als alle 

voorschriften ook op naam van deze nieuwe arts moeten komen. Kies je “NEEN”, dan zullen 
enkel de nieuw toegevoegde producten op naam van deze nieuwe arts komen. Dit kan je 
gebruiken bij groepspraktijken bv. 

• Daarnaast kan je ook in de fiche van de arts aanduiden op welke naam de voorschriften, 
aangemaakt via “bezoeken dokters” moeten komen, bij groepspraktijken. 

• Er zijn verschillende opties: 
 

      
• Ben je klaar met  “status + dokters” kan je links onderaan bevestigen om te bewaren. Indien je 

links beneden op verlaten klikt, krijg je steeds de vraag of je de wijzigingen wilt opslaan. 
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 3.1.1.3 Werken met reserve voorschriften 
 
l In de doktersfiche staat de termijn voor de reserve voorschriften standaard op “ 0 “: zet dit op 

“1” om reserve voorschriften te gaan gebruiken. 
l Afhankelijk van de leveringstermijn van de apotheek, pas je het cijfer aan: bv. levering na 3 

dagen = cijfer 3 invullen. 
l Let op: dit komt boven op je drempel van bv. 7 dagen reserve, dus meestal volstaat het om 1 in 

te vullen. 
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• Ga naar “ bezoeken dokters “ en zet het volgend bezoek van de betreffende arts bv. 3 maanden 
verder: er worden dan voorschriften aangemaakt om deze periode te kunnen overbruggen. 
 

 
 

 
 
 

• Deze reserve voorschriften komen bij de voorschriften te staan, maar je moet nu het vinkje bij 
“reserve” opzetten om ze te kunnen zien. 

• Je  kan ook de keuze maken dat deze voorschriften als afgedrukt en afgetekend moeten staan 
om ze te kunnen gebruiken. (dit kan je via de instellingen verplicht maken, zie 10.4) 
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l Indien de stock van een medicijn laag komt te staan(MSVB kijkt naar de drempel die ingebracht 

werd), komen deze voorschriften (in het rood), vanuit de reserve, tussen de gewone 
voorschriften te staan en kan je bestellen.  
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l De reserve voorschriften kan je ook zelf selecteren om te gebruiken voor de bestelling = knop 

links boven “gebruiken” aanklikken. 
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l Stop je medicatie in de bewonersfiche? Dit geeft een pop-up met de vraag om de reserve 
voorschriften, die voor deze medicatie zijn aangemaakt, te verwijderen.  
 

 
 
 

 3.1.1.4 Automatisch stockbeheer 
 
l Heb je nooit eerder met het stockbeheer gewerkt, moet je bij “status + dokters” het 

automatisch beheer opzetten met een vinkje = van dan af loopt het stockbeheer voor deze 
bewoner. 

l Ben je reeds bezig met stockbeheer, dan kan je het systeem bij een nieuwe bewoner laten 
vragen om het stockbeheer automatisch te starten (zie instellingen): deze vraag wordt  gesteld 
bij het vullen van de medicatiefiche van de bewoner. 
 

                
 

 3.1.1.5 Agenda beheer medicatie 
 
 

• Vanaf nu kan je de status van je bewoner in dit scherm beheren, los van de status die hij in het 
WZD heeft: in het WZD blijft hij inactief tot hij terug is van vakantie, ziekenhuis bv., in MSVB kan 
je je bewoner al vroeger activeren om bv. je automaatbestelling al te doen tijdens die inactieve 
periode. 
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• Bij het inactief zetten van de bewoner in het WZD gaat MSVB  automatisch synchroniseren 
d.w.z. dat de bewoner ook automatisch op inactief komt te staan in de MSVB. Strikt genomen 
zal je nu binnen de medicatie module niets actiefs kunnen doen met deze bewoner. 

• Via deze functie (terug te vinden bij “status + dokter”) heb je de mogelijkheid om, ondanks de 
status inactief = rode lijn, bv. extra medicatie op te vragen. Dit om bij terugkeer vanuit het 
ziekenhuis de chronische medicatie in huis te hebben. 

• Acute of gewijzigde medicatie dient bij terugkeer ingebracht en besteld te worden.  
 

 

 
 

 
• Door op de plus te duwen kan je nu een periode met begin en einddatum toevoegen, waarvoor 

je de medicatie toch wil ontvangen in het WZC, ook al is de bewoner op dit moment nog niet 
terug aanwezig = groene lijn = actief. 

 

 
 

• Bv. de bewoner gaat 09/04 naar het ziekenhuis. Je weet dat hij 14/04 zal terugkomen. De 
afwezigheid vanaf 09/04 wordt automatisch overgenomen uit het WZD.  Je kan dus manueel al 
toevoegen dat je vanaf 14/04 toch medicatie voor die bewoner wenst te ontvangen. 

• De bedoeling in de praktijk is dat je bv. een week in blister hebt als voorraad voor als de 
bewoner terugkomt (wordt ook van de stock afgetrokken, niet toegediend uiteraard) 
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• Opgelet: dit heeft absoluut geen invloed op de status van de bewoner  in het WZD/WZM! 
• Is de bewoner uiteindelijk toch niet terug op de datum die je voorzien had, dan wordt dit 

automatisch een rode lijn. 
 

• 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. 

          
 

• 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). 
 

 Stocks (2e knop)     3.1.2 
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 3.1.2.1  Overzicht 
 

• Via deze knop heb je  een overzicht van de stock van alle medicatie die de bewoner ooit nam – 
de medicatie in het VET is de actieve medicatie in de medicatiefiche van de bewoner 
 

• Je kan de lijst opkuisen, door op de knop “opkuisen”  te klikken: de medicatie die niet meer 
wordt ingenomen en waarvan de stock op nul staat, verdwijnt uit de stockfiche. 

 
• Deze “opgekuiste” medicatie blijft wel in het historiek van de medicatiefiches zichtbaar. 
• In de stockfiche kan je ook de vervaldatum van de bewonersmedicatie invullen. Denk aan 

medicatie die in de voorziening aanwezig is, staand orders, noodmedicatie.  
 

 3.1.2.2 Toevoegen van medicatie in de stock 
 

                                  
 

•  Medicatie die in de medicatiefiche wordt toegevoegd komt automatisch in stockfiche te staan 
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• Je kan zelf medicatie in stock toevoegen via het groene  “+” à wanneer je medicatie 
rechtstreeks via stock ingeeft gaat dit meestal over medicatie die op dat ogenblik niet actief is 
(bv. medicatie die een bewoner bij opname meebrengt van thuis), verbanden, alle medicatie die 
niet op de medicatiefiche mag staan omwille van de indicatoren e.d. 

• “-“ teken is verwijderen van medicatie uit de stockfiche 
• De werkwijze is idem als voor medicatie toevoegen in de medicatiefiche. 

 

 3.1.2.3 Bijsluiter 
 

                                      
 

• Je krijgt de technische fiche van medicatie te zien vanuit het compendium  
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• Je kan “voorschrift niet verplicht” aanvinken: in het “voorschriften” scherm komen deze dan in 
het cursief te staan en worden niet afgedrukt. 
 

        
 
• Wanneer je in de bijsluiter “geen stockbeheer” aan vinkt, krijg je een waarschuwing: “DEZE 

VERANDERING VAN DIT PRODUCT IS VOOR ALLE BEWONERS!!”. Dit wil zeggen dat je de ev. 
reeds ingebrachte stock kwijt bent. Dit gebruik je enkel bij producten waar de stock niet of 
moeilijk op te volgen is. 

• Via het knopje “nieuw” kan je zelf medicatie aanmaken – normaal gezien alleen voor magistrale 
bereidingen – de  formule kan je noteren bij opmerkingen – vink je “opmerkingen op 
voorschrift” aan à de formule verschijnt mee op het voorschrift. 

• Vink je “formularium” aan dan gaat deze medicatie tot het formularium behoren. 
 

 
 

• Ook de toedieningsvorm kan je hier ev. aanpassen. 
• Voorschrift niet verplicht, max. 1 per voorschrift zijn ook opties die je kan gebruiken of niet. 
• Vul je “ belangrijke opmerking” in, dan krijg je, vanaf de eerst volgende keer dat deze medicatie 

wordt toegevoegd bij een bewoner, een pop-up  met deze opmerking: bv. opgelet: attest ?.  
• Compendium +: geeft nog extra opties: mogelijkheid om een basis posologie in te geven (wordt 

dan automatisch ingevuld in de medicatiefiche bij toevoeging bij een bewoner),ev. arts voor het 
medicijn toevoegen , VOS: je kan de stofnaam invullen, mogelijkheid om een foto van het 
medicijn toe te voegen = dubbelklikken op het grijze vierkant . 
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• Homelink: indien een magistrale bereiding + CNK nummer ooit zelf is aangemaakt in het WZC, 
dan kan het nummer niet altijd gebruikt worden met homelink: je kan dan in het derde tabje de 
nummer invullen die wel herkend wordt door homelink . (nummer dat apotheek gebruikt) 
 

 
 
 

 3.1.2.4 Details specialiteit 
 

 
 
• Komt rechtstreeks uit het compendium, benaming = officiële naam van het product 
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• CNK nummer  
• De toedieningsvorm bepaalt de indeling waaronder de medicatie op de medicatiefiche verschijnt.  

Het titeltje <<<automaat>>> zijn alle medicamenten die door de automaat worden aangemaakt  
• Stuks per verpakking:  Geeft het totaal weer van het aantal eenheden in de verpakking. Vb. 28 co. in 

een doosje = 28 stuks per verpakking  
• bij siropen, insuline of ampullen kan dit 1 fles zijn  = 1 stuk zijn, of 5 amp per verpakking = 5 stuks. 

Opgelet: de medicatiefiche rekent hier soms anders. Stuks zijn dan IU of ml of druppels.  
• Wil je graag stockbeheer toepassen, dan moet je een omrekening uitvoeren. Bv. insuline 5 flacons X 

3ml (per flacon) en 1ml = 100 IU). Dus stuks per verpakking is dan 5 x 3 x 100 = 1500 IU = stuks 
/verpakking.  

• Natuurlijk kan je ook  “GEEN STOCK BEHEER” aanvinken.  Dit betekent dat de stock niet wordt 
opgevolgd en dat er nooit automatisch een voorschrift gecreëerd wordt. Bv. voor zalven, 
oogdruppels e.d. 

 3.1.2.5 In stock 
 
• Hier kan je de stock manueel aanpassen/ingeven aan de hand van het aantal stuks.  Hou rekening 

met de datum tot wanneer je stock is bijgewerkt.  Dit zie je bovenaan rechts.  

   
• Hier krijg je het overzicht van de hoeveelheid medicatie die nog in voorraad is voor deze bewoner 
• Rechts zie je over hoeveel verpakkingen het gaat.  Je kan het aantal verpakkingen corrigeren door 

op de pijltjes te duwen. 
• Eveneens kan je een vervaldatum invullen van het product. 

 

 
 

 

 3.1.2.6 Beheer van voorschriften 
 
• Je hebt de keuze uit drempel in dagen of drempel in stuks 
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• Eerst zie je de drempel in dagen (voor het creëren van de voorschriften. Een drempel van 7 dagen = 

als je voorschriften creëert voor 1 maand, genereert het systeem  voorschriften om toe te komen 
voor 1maand + een buffer van 7 dagen extra  . 

• Zet je de drempel in stuks, dan zal er besteld worden als de stock onder het aantal hier ingegeven 
stuks gaat. 

• Achteraan staat het aantal stuks  dat besteld wordt , gaat steeds per  1 verpakking,  
dit wil zeggen dat daar het aantal stuks per verpakking zichtbaar wordt.  Bv. Amlodipine 100 stuks, is 
ook in bestelling 100 stuks. Je kan dit aanpassen door op de pijltjes te drukken, opgelet: moet gelijk 
zijn aan het aantal dat bij “stuks per verpakking”  is ingevuld. Zo niet dan wordt dit invulvakje ROOD, 
je kan nog wel verder werken maar zal foutmeldingen geven en er zal ook geen automatische 
bestelling kunnen gebeuren. 
 

 3.1.2.7 Voorschrift (knop in de stockfiche) 
 

         
 
• Vanuit de stockfiche kan je ook ev. voorschriften  creëren.  Bv. als je wondzorgmateriaal wil 

bestellen, staand orders ... 
 
 

 3.1.2.8 Voorschrift te leveren hier (knop in de stockfiche) 
 
• Via de 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: de stock komt bij 
de reeds bestaande stock = nadeel (wordt enkel gebruikt in een bep. groep WZC’s)   

• Dit gaat meestal over een chronische medicatie in automaat, dat ook als staand order wordt 
toegediend (je kan deze instructies ook bij de opmerkingen noteren)  

• Qua stock beheer is het veiliger een niet -automaat verpakking als staand order toe te voegen. 
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 3.1.2.9 Log stocks 
 

 
• Hier krijg je een overzicht van alle handelingen betreffende de stock voor het geselecteerde 

medicament = waar je op dat moment op staat in de stockfiche. 
• Ook de log van voorschriften is hier oproepbaar à vinkje rechts bovenaan. 
 
 

Medicatiefiche (3e knop)        3.1.3 
 

                      
 

• Op deze plaats stel je het individueel medicatieschema per bewoner op – je kan pas medicatie 
toevoegen wanneer er een actieve dokter aan de bewoner gekoppeld is. 
 

• Er is een snelkoppeling voorzien met volgende websites: 
 

§ www.huisarts.be = alle attesten. 
 

§ www.BCFI.be = Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie = 
gecommentarieerd geneesmiddelen-repertorium. 
 

http://www.huisarts.be/
http://www.bcfi.be/
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 3.1.3.1 Medicatie toevoegen 
 
• Klik op het groene “+” links boven 
• Volgend scherm verschijnt 

 

 
 

• Typ de eerste letter(s) in van het medicament of de stofnaam of geef de CNK-code in- klik op 
bevestigen. 

• Een overzicht van medicamenten, die voldoen aan je vraag, verschijnt op je scherm:  
è onderaan bestaat de mogelijkheid om “alleen producten met conditionering” aan of af te vinken  
è je kan op het tabblad gelijkwaardige producten klikken om bv. generieken te zien. 
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• De lijst geeft een bepaalde volgorde aan, eerst de generische (G), dan de kopie (C) en dan de 
originele producten (O). Als er verschillende soorten van G, C, of O zijn, worden ze gerangschikt van 
de goedkoopste naar de duurste. 

 

 
 

• Selecteer het correcte medicijn en bevestig (of enter of dubbelklik): de medicatie staat in de fiche 
van de bewoner: je vult vervolgens de posologie in en ev. de opmerkingen. 

• Pas als alles correct staat, bevestig je met de groene vink onderaan links. 
• Indien je met stock beheer werkt, kan je kiezen  om bij het bevestigen van nieuwe medicatie, een 

pop-up scherm te krijgen, dat je vraagt of dit medicament ook moet besteld worden. 
 

                     
 

• Bij 3 x 0 is de bevestiging “ja”. 
• Indien er ergens een getal staat is het  “neen”: dit betekent dat er nog ev. stock is, of er reeds 

besteld is. 
 
 

 

 3.1.3.2 Automaat medicatie toevoegen 
 
• Je start op dezelfde manier als bij gewone medicatie. 
• Je selecteert  zoveel mogelijk automaat medicatie natuurlijk = extra kolom met groene vink 
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• Na bevestiging krijg je dan de volgende keuze: je kiest “automaat”. 
 

         
 
• Hier kan je echter ook medicatie die als toedieningsvorm <<<<automaat>>>> heeft,  toch laten 

klaarzetten door het rusthuis, kies dan “rusthuis”  à dit vind je terug in de laatste kolom in  de 
medicatiefiche. 
 

 
  
 

• Heb je “rusthuis” aangeduid, gebruik je daarna het knopje “wijzigen posologie” om hetzelfde 
product opnieuw toe te voegen: nu vink je “automaat” aan + de datum van wijziging is dan de 
datum waarop de medicatie door automaat zal worden klaargezet. 
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• Dit kan handig zijn voor kortverblijf bewoners of nieuwe bewoners die eerst de eigen medicatie nog 
opgebruiken of als de bestelling van de zakjes al verzonden is. 

 
è Dit resulteert in 2 lijnen in de fiche voor het zelfde product: eentje voor het rusthuis en eentje 

voor de automaat. 
 
 

 3.1.3.3 Magistrale bereidingen toevoegen: 
 

                    
 

• Door “MB” in te tikken krijg je een overzicht van alle magistrale bereidingen die je ev. in het 
formularium hebt, of desnoods alles wat beschikbaar is in het compendium. 

 
• Vind je deze medicatie niet, dan gebruik je de knop met  “ groene plus”  om een nieuwe fiche 

aan te maken. 
• Het is raadzaam om eerst contact op te nemen met je apotheek: zij kunnen je helpen met het 

juiste CNK nummer . 
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è Een lege fiche verschijnt op het scherm. 
è Vul alle velden in  
è CNK – code invullen. 
è Toedieningsvorm aanduiden à bepaalt de indeling op de medicatiefiche. 
è Formule magistrale bereiding inbrengen bij opmerkingen. 
è Opmerkingen op voorschrift aanduiden onderaan. 
è Om te bevestigen gebruik je de toets  “toevoegen”.  

 
 

 3.1.3.4 Toedieningsmogelijkheden 
 

A.  Status:  
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• Actief: is medicatie die de bewoner op regelmatige basis inneemt = chronische medicatie 
 

• Beëindigd: klik je aan als een medicament moet beëindigd worden = onmiddellijk 
 

• Staand order: gebruik je voor staande orders, deze worden  ook afgeprint bij de 
medicatiefiches en ziekenhuisfiches. Hier kan je de instructies van de arts voor het staand 
order omschrijven bij opmerkingen en waar je de dosering invult, staat een melding: “geen 
automatische bedeling”. Opgelet: het is wettelijk verplicht deze instructies “op papier” te 
hebben, dus maak de opmerkingen “verplicht” om in te vullen (zie 10.3.23) zorgt ervoor dat 
je niet kan bewaren indien er niets wordt ingevuld bij de opmerkingen. 

 
 

 
 

 
• Eigen beheer:   

 
è Na het toevoegen van het medicament à vink je “eigen beheer” aan. 

 
 

è Volgend scherm verschijnt: 
 

    
  

è Klik op “yes” en vul ev.de opmerkingen aan en het doseringschema in. 
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è Voor dit medicament: 
§ Is er stockbeheer à gebruik registeren via “medicament geven” 
§ Medicatie in eigen beheer verschijnt niet binnen de handelingen  “klaar 

zetten” – “controleren” – “toedienen” 
  

B.  Begin 
 

• Dit is de datum waarop het medicament moet opgestart worden: is erg belangrijk als je een 
schema aanmaakt! 

 
 
C. Dosering 

 
• “id. elke dag”: 

§ Is standaard aangevinkt 
§ wil zeggen dat het medicament elke dag op hetzelfde tijdstip moet gegeven 

worden, de dosering ook elke dag hetzelfde is: je moet enkel maandag 
invullen en de andere dagen volgen automatisch. 
 

                         
 

§ als je dit afvinkt, kan je “een weekschema” ingeven voor 7 dagen: elke dag 
van de week is nu in te vullen naar wens: ander uur, andere dosering, geen 
toediening op een bepaalde dag. De voorwaarde is enkel dat dit week na 
week hetzelfde is. 
 

                                        

 
 
 

• “Opties”:  Hier krijg je verschillende keuzemogelijkheden om een schema te maken: 
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è 1x per maand: 
§ na het icoontje geef je in de hoeveelste van de maand het 

medicament gegeven moet worden 
§ dit kan tot 4 x per maand. bv. 1° - 11° - 21° van elke maand  

 

 
 

 
 

è 1x per 3 weken: 
§ Vul de volgende datum in wanneer het medicament moet gegeven 

worden 
§ Vanaf die datum verschijnt het medicament elke drie weken op de 

medicatiefiche op voorwaarde dat je TIJDIG de volgende datum 
aanpast in de fiche 
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§ Het systeem geeft een waarschuwing als de datum voorbij is: van 

zodra je iets doet in de bewonersfiche: 
     

                                                     
 

è pare dagen of onpare dagen: 
§ bij de opmerkingen komt automatisch “pare dagen” of “onpare 

dagen” te staan. 
§ nadeel: houdt geen rekening met 2 onpare dagen na elkaar. 

 

 
 
 
 

 
 

è schema: 
§ vul het aantal dagen in waarover het schema moet lopen: dag 1 is 

altijd de begindatum die staat ingevuld, dus wens je te starten met 
een woensdag, kijk dan of deze datum ook effectief een woensdag is 
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§ klik vervolgens op het knopje “schema – vul aan en bevestig 
§ via het knopje “maandelijks blad” kan je controleren of je schema 

correct is 
 

 
 
 

è 1x per 3 maanden à werkwijze idem als 1 x per 3 weken  
 

è Pare + onpare dagen: dit kan je gebruiken om op pare dagen bv. 1 co te geven en op 
onpare dagen 2 co. Let wel:  heeft dezelfde beperking als pare of onpare dagen 

 
è 1 x per 2 maanden à werkwijze idem als 1 x per 3 weken 

 
è 1 x per 2 weken à werkwijze idem als 1 x per 3 weken 

 
 

D. Einde therapie 
 

• De datum invullen bij einde therapie zorgt er voor dat de medicatie stopt op een bepaalde 
dag. 

• Doe je dit bij de opstart van deze medicatie, zal bij het aanmaken van voorschriften via 
“bezoeken dokters” dit niet mee genomen  worden, je ziet een boodschap tijdens het 
aanmaken. 
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• Datum einde à geef einddatum in tot wanneer het medicament dient ingenomen te worden,  

Deze einddatum verschijnt op medicatiefiche. 
• De verpakking op gebruiken à automatisch stoppen wanneer de verpakking opgebruikt is: 

werkt enkel als het  automatisch stokbeheer actief is. De stock wordt onmiddellijk (achter de 
schermen) verhoogd. Er wordt via “bezoeken Dr’s” geen nieuw voorschrift aangemaakt. 
Dit zie bv. als volgt bij de handelingen: 

 
 

• Therapie gaat verder à is standaard aangevinkt. 
• Om een therapie te beëindigen kan je ook bij status “beëindigd” aanvinken – de datum waarop 

je “beëindigd” aanvinkt, wordt als einddatum op de medicatiefiche genoteerd. 
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E. Eenheid voor behandeling 

 

 
 

• Hier kan je de toedieningseenheid ingeven zoals IM, IV, SC, IU, zalf, druppels of ml.  Let wel: je 
hebt max. 4 letters om in te vullen. Deze eenheid verschijnt op de lijst bij het klaarzetten en op 
de afdruk van de medicatiefiche. 

 
 

 3.1.3.5 Wijziging posologie 
 

• Bij verandering van een lopende therapie klik je bovenaan op de knop “wijz. Posol.”. 
 

 
 

• Volgend scherm verschijnt: 
 

 
 

• Geef een datum in en bevestig . 
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• Nu kan je net zoals bij de opstart van een medicament de nodige gegevens aanpassen. Je zal ook 
tijdelijk 2 lijnen in de fiche hebben voor hetzelfde medicijn. De historiek wordt op deze manier 
ook behouden. 

• Bij het aanpassen zie je de voorgaande posologie staan. 
 

 3.1.3.6 Bijsluiter 
 

• Je kan elk medicament selecteren en de bijsluiter (technische fiche) raadplegen door op deze 
knop te drukken (zie 3.1.2.3 ). 

 

 3.1.3.7 Log 
 

• Zowel de stock, als de medicatiefiches zijn voorzien van een LOG. 
• Bij het openen zie je alles wat er ooit in de medicatiefiche van de bewoner is gebeurd. 
 
• Dit logbestand houdt alle wijzigingen bij van de medicatiefiche en de handelingen, bepaalde 

acties krijg je in kleur te zien (zie verklaring onderaan het logbestand): 
è Medicatie geven 
è Bewerken van de stock 
è Medicatie lenen  
è Alle wijzigingen, toevoegingen in de medicatiefiche 
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• Je kan ook gericht zoeken: je typt bovenaan enkele letters van bv. bepaalde medicatie en je 
drukt op de entertoets van je klavier = de gevraagde lijst wordt aangemaakt. 
 

                      
 

 

 3.1.3.8  Voorschrift 
 

• Door op deze knop te drukken kan je vanuit de medicatiefiche automatisch een voorschrift 
aanmaken, handig voor alle medicatie die niet in stock beheer zit. Deze voorschriften komen in 
het “te bestellen” scherm te staan. 
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 3.1.3.9  Attest 
 

• Door op deze knop te drukken kan je vanuit de medicatiefiche rechtstreeks een attest 
toevoegen. Opgelet: er wordt een attest aangemaakt voor de medicatie waar je dat moment op 
staat! 

     
 

 
• Let wel: MSVB maakt niet het attest zelf aan, er wordt enkel een registratie gemaakt: er is een 

attest aanwezig, dat attest vervalt op … 
• Is de vervaldatum ingevuld, dan verschijnt die automatisch in het pop-up scherm bij opstart . 
• Je kan ook rechtstreeks op het knopje “attesten” klikken: je zoekt dan eerst de medicatie via het 

compendium (groene +),  voegt toe,  en vult de vervaldatum toe, zodra deze bekend is.  
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 3.1.3.10 Medicatie lenen 
 

• Via de knop “medicatie lenen” kan je bij  de bewoners medicatie lenen voor andere bewoners. 
• Deze functionaliteit werkt slechts optimaal als je aan stockbeheer doet. 
• Ga in de medicatiefiche op het te lenen product staan. 
• Klik op de knop  “medicatie lenen” ( deze knop is ook beschikbaar buiten de medicatiefiche: in 

het hoofdscherm aan de linkerkant). 
• Volgend scherm verschijnt bij activatie à alle bewoners die het  betreffende medicament 

nemen/in stock hebben, inclusief de stand van de stock.     
 

               
 

• Selecteer de bewoner waarvan je de medicatie wil lenen en vul in de laatste kolom het aantal 
stuks in dat je gaat lenen. 

• Volgend scherm verschijnt: klik hier op de ok-knop. 
 

 
 

• De stock van de ontvangende bewoner wordt verhoogd met het aantal geleende stuks. 
• De stock van de bewoner waarbij geleend werd, zal  verminderd worden. 

 
 

• Je vindt deze transactie terug in de logbestanden van de bewoners (medicatie en stock fiche). 
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• Je kan bij de ontlener  ook  het vinkje “bestellen”  opzetten: er wordt dan tegelijk een 
voorschrift voor het product aangemaakt. (vind je terug in het “te bestellen” scherm) 
 

               
 

• Wat geleend is, kan natuurlijk later ook teruggegeven worden: dit doe je niet in de 
medicatiefiche zelf, maar via de knop “lenen” in het hoofdscherm (zie 3.7.2) of tijdens de 
“ontvangst” procedure. 

 
 
 
 

 3.1.3.11 Noodmedicatie 
 

• Je kan de MSVB module ook gebruiken om je noodmedicatie aan te maken. Hier kan je dan voor 
je bewoners medicatie komen lenen. 

• In WZM/WZD moet je eerst een fictieve bewoner aanmaken ( Mr. Noodkast bv.), je moet deze 
“bewoner”  wel op inactief zetten in WZM. 

• Bij status + dokters zet je het vinkje bij “noodkast” aan + het automatisch beheer ook. 
• Je hoeft geen dokter te koppelen aan deze bewoner! 
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• Alle noodmedicatie die in het WZC aanwezig is, kan je inbrengen via het knopje stock, op 
dezelfde wijze als je zou doen voor een bewoner. (de medicatiefiche is geblokkeerd) 

• Zeker de vervaldata inbrengen: je moet deze dan nooit meer zelf controleren (pop-up). 
• Beheer voorschriften is niet nodig = geblokkeerd. 
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• Nu kan je de noodmedicatie inschakelen: via medicatie lenen (zie eerder): je ziet de noodkast 
tussen de andere bewoners staan, je leent best per volledige verpakking (opvolging vervaldata!). 

 

        
 

• Je kan ook rechtstreeks in de medicatiefiche van de bewoner het knopje “noodmedicatie”  
gebruiken. 
è Voeg medicatie toe in de medicatiefiche met het groene plusje. 
è Vul de posologie in. 
è Bevestig NIET !!!! maar klik nu op de knop noodmedicatie, je ziet volgende boodschap: 

 

                
 

             
 

è Nu bevestig je wel: klik dus “JA”, dan krijg je het volgende scherm: 
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è Het scherm is reeds volledig ingevuld, je moet enkel  nog “bevestigen”. 
è De stock voor de medicatie wordt verhoogd + er wordt automatisch een voorschriftje in 

het “te bestellen” scherm gezet, klik op “ok” = alles is afgerond. 
 

                      
 
 
 
 
• Het is aan te raden om in de instellingen het “beheer teruggeven medicatie na ontvangst” op te 

zetten (zie 10.4.17), je kan dan je medicatie effectief bestellen  en bij ontvangst krijg je 
automatisch het “teruggeven” scherm en kan je dit invullen. 

• Je bent ook verplicht om voor de noodkastproducten de vervaldatum in te vullen. 
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   MSVB 10.3  pag. 60 van 172 
Caresolutions 

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

 3.1.3.12 Historiek 
 

• Als je op de knop “historiek” klikt, krijg je een overzicht van alle medicatie die de bewoner ooit 
genomen heeft,  met duidelijke vermelding van de  posologie per periode . 

• Opgelet: je ziet enkel correct beëindigde medicatie. Medicatie die met het  “-“ verwijderd is, of 
die overschreven wordt,  kan je hier niet zien. 

 
 

 3.1.3.13 Bijzonderheden medicatie 
 

• In de medicatiefiche  zie je de bijzonderheden omtrent de medicatie in het ROOD, boven de 
fiche staan. 

• Je kan dit niet in MSVB toevoegen of aanpassen = geblokkeerd. 
• Deze informatie komt uit het WZD: in het bewonersdossier, in de medische tab vind je een 

invulveld “bijzonderheden medicatie”. Alles wat hier ingevuld wordt, kan je lezen boven de 
medicatiefiche van de bewoner. 
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 3.1.3.14 Valideren door de arts 
 

• Je kan een nieuw aangemaakte medicatiefiche of wijzigingen in een bestaande fiche laten 
“valideren” door de huisarts = elektronische handtekening van de arts. 

• Via de instellingen activeer je deze functie (zie 10.3.17). 
• De arts moet  een eigen login en paswoord krijgen (zie 1.2). 
• Je kan zelf inloggen, medicatie toevoegen/wijzigen: deze medicatie komt dan in het geel in de 

fiche te staan. 
• Deze blijft in het geel staan tot de betreffende arts valideert. 
• Onderaan de medicatiefiche bevindt zich een validatieknop: je klikt deze aan en je arts kan dan 

zijn login en paswoord invullen. 
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• De datum en uur  van validatie worden genoteerd in de fiche, met de naam van de arts die dit 

heeft uitgevoerd. 
• Deze actie vind je ook terug in het logbestand van de medicatiefiche. 
• Let wel: je arts moet actief staan voor deze bewoner (zie 3.1.1.1). 
• In de instellingen kan je voor de arts ook een vervanger aanduiden (zie 10.12.1 ). 
• De huisarts kan ook rechtstreeks in MSVB inloggen: de bewoners, gekoppeld aan deze arts 

komen in het rood in het selectiescherm “bewoners”. 
• De arts kan zijn bewoner selecteren, de medicatiefiche wordt geopend.  De arts kan dan op de 

knop “validatie door arts” klikken, zonder nogmaals login en het paswoord te moeten ingeven. 
 

 
 
 

Afdruk medicatiefiche (4e knop)     3.1.4 
 

                   
 
 

• Het knopje “afdruk fiche” geeft een overzichtelijk schema met de huidige actieve medicatie. 
• Voldoende informatie over de toedieningsvorm, schema j/n, opmerkingen, startdatum van het 

medicijn. 
• Hier kan je enkel de fiche van deze bewoner afdrukken (knop in het midden). 
• Afdrukken ALLE fiches : alle bewoners van het WZC. 
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• Indien je de fiche automatisch wil afdrukken bij een ziekenhuisopname, moet je hier het vinkje 
opzetten. 

• Je kan de afgedrukte fiches sorteren per kamer of per naam. 
• Heb je in de medicatiefiche zelf, de historiek aangeklikt, dan zal je deze ook op de afdruk 

terugvinden. 
• Afdrukken enkele fiches: je kan kiezen : 1 afdeling/allemaal, 1 bewoner, enkele bewoners. 
• Afdrukken alle fiches: is voor gans de instelling. 
• Dit doe je in het volgende selectiescherm, je bevestigt je keuze met de groene vink (links onder). 
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• De opmerking die ingegeven is bij “bijzonderheden” wordt ook mee afgedrukt of de fiches. 

 

 
 
 

 

Maandelijks blad (5e knop)         3.1.5 
 

                  
 

• Het maandelijks blad geeft de medicatiefiche over maximaal 1 maand weer. Je kan deze data 
zelf instellen, of enkel een begindatum geven: je klikt op “rekenen” en je ziet de gevraagde 
periode. 

• De lay-out van deze lijst kan je gedeeltelijk zelf bepalen ( zie instellingen). 
• Je kan ook hier afdrukken voor 1 bewoner, allemaal, 1 afdeling, enkele bewoners 
• De groene pijl, links onder,  maakt je berekende maandelijks blad terug leeg 
• Kan ook fungeren als controlemiddel na het inbrengen van medicatie met een ingewikkeld 

schema. 
• Bij het afdrukken kan je het vinkje opzetten bij “max. 2 weken per pagina” 
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Attesten (6e knop)    3.1.6 
 

                 
 

• Door rechtstreeks op het knopje “attesten”  te klikken, voeg je een attest onmiddellijk toe:  je 
zoekt dan eerst de medicatie via het compendium (groene +plus)  en voegt  het toe.  

• Je vult alles in zoals eerder beschreven (zie 5.4.8) 
• Nadeel: bij nieuwe medicatie moet je ook nog de fiche zelf aanpassen! 

 

Observaties (7e knop)     3.1.7 
 

                  
 

• alle observaties die in het WZD gekoppeld worden met de medicatie module, kan je hier lezen. 
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• initieel is dit scherm leeg: door op het knopje “refresh” te klikken, open je de observaties 
• je kan hier niets toevoegen, enkel lezen 
• je kan ev. afdrukken 
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 3.2  De knop “voorschriften”    
 

            
 

• Via deze knop kom je bij de, in MSVB, aangemaakte voorschriften terecht. 
• Deze voorschriften komen vanuit de medicatiefiche, stockfiche, het scherm 

reservevoorschriften of via “bezoeken dokters”  in het scherm voorschriften te staan.  
• Via de knop “nieuw” en “+” kan je ook hier nog voorschriften toevoegen. 
• Enerzijds kan je hier voorschriften afdrukken en getekend aan je apotheek bezorgen, anderzijds 

gaat je voorschrift hier ook je “te bestellen lijstje” zijn. 
• Afhankelijke van de “huidige weergave” heeft dit scherm een welbepaald doel:  

è te bestellen 
è in bestelling 
è ontvangen 
è opgekuist 
è verwijderd 
è reserve 

• Ook zal de werkwijze/gebruik van de schermen enigszins anders zijn voor de niet-automaat en 
de automaat gebruikers:  lees wat voor jou van toepassing is. 

• Via het knopje voorschriften per dokter krijg je een lijst voorschriften per dokter (10) 
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Het “te bestellen” scherm   3.2.1 
 

• De huidige weergave moet op “te bestellen” staan: je kan dan in dit scherm voorschriften 
afdrukken, toevoegen + aanpassen en een bestelling naar apotheek doen. 

• De bestelling gebeurt via fax, mail of Homelink. 
• Het log-bestand (5 ) in dit scherm geeft informatie over wanneer het voorschrift is aangemaakt, 

wat er daarna allemaal mee is gebeurd: waar/wie heeft het aangemaakt, wie heeft het 
afgedrukt en wanneer, hoeveel keer, … 
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• Je kan voorschriften verwijderen (6 ), via de instellingen kan je deze knop ev. verbergen. 
 
 
 

 3.2.1.1 Voorschriften toevoegen/aanpassen  

 3.2.1.1.1  Voorschrift toevoegen 
• Met de knop “nieuw” kan je hier nog  voorschriften toevoegen (4). Je komt dan eerst in het 

gekende scherm “selectie bewoner”: kies je bewoner en bevestig. 
 

 
 

• Je krijgt een scherm waar je met het groene plusje de bewoner nog kan wijzigen. Klik dan op het 
2e groen plusje en je komt in de  medicatielijst van je bewoner. 
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• Je kiest medicatie uit deze lijst of je voegt nieuwe medicatie toe via het groene plusje (links 
boven). 
 

• Je vult dit scherm in + bevestigt. 
 

 
 

• Je komt zo in het formularium/compendium , kies je medicatie en bevestig. 
 

 
 

• laatste bevestiging = het nieuwe voorschrift is toegevoegd. 
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• Let wel: toevoegen van volledig nieuwe medicatie is niet zonder risico: je kan het wel bestellen 
maar daarmee komt het nog niet in je medicatiefiche te staan! 

 
 
 

 3.2.1.1.2  Voorschrift aanpassen 
 

• Je kan ook aan een bestaand voorschrift nog iets toevoegen met het groene plusje (7). 
• Dit brengt je ineens naar de lijst met actuele medicatie voor de bewoner. 
• Met de pijltjes rechts kan je de hoeveelheid aanpassen (8). 
• Verder is de werkwijze identiek als bij het toevoegen. 

 
 

 3.2.1.2 Voorschriften afdrukken 
 

• Je selecteert de voorschriften die je wenst af te drukken en klikt op het print-icoon 
(puntje 1,2,3,7,9 op de print hieronder) 

• Eens afgedrukt staat dit aangevinkt in de lijst met voorschriften, toch kan je nog steeds 
afdrukken (als de printer geblokkeerd is bv.) 
 

           

 
 

• Verzameling van ALLE aangemaakte voorschriften, klaar om te bestellen  1 
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• Je kan deze selecteren + afdrukken: alles aanvinken, alles afvinken, niet afgedrukte 
voorschriften aanvinken  2 

• Selecteren + verwijderen  6 
• Voor automaat gebruikers: Je kan aanduiden welke voorschriften je wil zien: alles, niet-

automaat, automaat   2 
• Sta je op de bewoner, zie je onderaan welke medicatie er op het voorschrift staat   3 
• Je kan met de knop nieuw een voorschrift toevoegen  4 
• Met het groene plusje kan je een medicijn aan een voorschrift toevoegen 7 
• Werk je met uitgestelde of reserve voorschriften, dan bekijkt het pakket tijdens het openen van 

de voorschriften welke besteld moeten worden, volgens de stock van de bewoner.  
• Deze reserve voorschriften zijn dan zichtbaar in het rood op je scherm. Bestel je niet 

onmiddellijk zullen ze in het te bestellen scherm blijven staan, maar hebben dan geen rode kleur 
meer. 

• Via de knop “lijst” kan je in elk scherm een lijst afdrukken van de voorschriften die zich 
momenteel in het scherm bevinden. 
 

 3.2.1.3 Voorschriften snel vinden 
 

• Voorschriften die een bepaald product bevatten SNEL vinden: via voorschriften markeren met 
product: bv. cedocard. 

 

 
 

• Na de selectie, komen de opgezochte voorschriften in vet/onderstreept in eerste positie met 
“>>>>>” voor de naam van de bewoners (om een selectie te doen bv. voor een nieuwe afdruk). 
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• Je kunt de volgorde aanpassen, de “>>>>>” blijven op het scherm staan en worden dus steeds 
gemakkelijk terug gevonden. 

 
 

 
 

• Om de selectie te schrappen, klik je op de knop “-“ en alles staat terug zoals bij de opstart: 
zonder gemarkeerde voorschriften. 

 

 3.2.1.4 Effectief BESTELLEN 
 

• Zodra voorschriften gemarkeerd staan als afgedrukt, kan je deze ook effectief gaan bestellen. 
• De “verzenden”  knop(links onderaan in het scherm) is dan ook opgelicht = klaar voor gebruik. 
• Je start weer met het selecteren van de voorschriften die je wenst te bestellen en drukt op de 

knop “verzenden”. 
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• Er wordt een bestellijst aangemaakt, je kan deze ev. printen. Dit is een laatste controle alvorens 

je de bestelling effectief laat doorgaan. 
 

         
 

• Opgelet: voor de automaat gebruikers is de werkwijze anders: je moet de bestelling steeds 
gescheiden doen: een bestelling verzenden voor automaat en een bestelling voor niet-
automaat. 

• Deze selectie doe je bij “te tonen voorschriften”: alles, automaat en niet-automaat zijn de opties 
die je kan aanklikken, afhankelijk van wat je wil. 
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• Afdrukken kan op “alles” staan. 
• Bestelling verzenden is apart voor “automaat” en “niet-automaat”. 
• Welke bestelling je eerst doet, is van geen belang. 
• Tenslotte krijg je een scherm om je bestelling definitief te maken: druk “ja”. 

 

            
 

• Je zal zien dat je bestelde voorschriften nu verdwenen zijn uit het scherm “te bestellen”. 
• Heb je alle voorschriften op deze manier verwerkt, dan zal dit scherm nu volledig leeg 

zijn. 
 

Het “in bestelling” scherm  3.2.2 
 

• Je gaat naar het scherm  “in bestelling” door deze categorie aan te klikken bij “huidige 
weergave”. 

 

             
 

• in dit scherm vind je alle bestelde voorschriften terug. 
• Voor de automaatgebruikers:  je kan hier weer de selectie maken bij “te tonen voorschriften”. 
• Dit scherm is bedoeld om de opvolging te doen wanneer de bestelling effectief geleverd wordt. 

 

 3.2.2.1 Voorschriften ontvangen 
 

• De bestelling komt effectief toe in het WZC: je kijkt na of alles correct geleverd is. 
• Je kan dan alle geleverde medicijnen digitaal ontvangen. Je selecteert  weer per bewoner het 

voorschrift, dit zorgt ervoor dat de medicatie op het voorschrift aangevinkt wordt. 
• Staan er enkele producten op het voorschrift en is er 1 product niet bij? Zet het vinkje dan uit bij 

het  betreffende product. 
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• Heb je alle voorschriften op deze manier verwerkt, kan je de knop “ontvangst” aanklikken. 
• Er volgt een bevestigingsscherm: klik “ja”. Je krijgt dan een lijst met alle ontvangen producten. 

            
 

            
• Deze actie is essentieel als je met stockbeheer werkt: je stock wordt op deze manier in MSVB 

aangevuld. 
• Ook voor automaat producten is dit nodig. Je mag hier echter onmiddellijk na het bestellen, alle 

producten ook ontvangen = ze komen nooit in de verpakking toe, blijven “in voorraad” bij je 
apotheek, maar je vult op deze manier wel de stock van je medicatie aan. 
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• Ook in dit scherm kan je het logbestand per voorschrift bekijken, een lijst afdrukken met wat in 
bestelling is. 

• Indien je alles op deze manier verwerkt hebt, zal ook dit scherm leeg zijn. 
• De gedeeltelijk ontvangen medicatie blijft hier staan tot je ook deze als ontvangen aanduidt. Bij 

de reeds ontvangen producten staat een datum van ontvangst. Mocht je deze per ongeluk terug 
aanvinken, dan krijg je een melding dat ze reeds ontvangen zijn.  
 

 
 
 
 

Het “ontvangen” scherm  3.2.3 
 

• Je gaat naar het “ontvangen scherm” door bij “huidige weergave”  nog een niveau te zakken. 
• Hier vind je alle voorschriften terug die bestelt en ontvangen zijn in MSVB. 
• Voor de automaatgebruikers:  je kan hier weer de selectie maken bij “te tonen voorschriften”. 

 

 
 

• Je kan dit scherm enige tijd behouden ter controle naar je apotheek en voor het stockbeheer. 
• Uiteindelijk kan je dit scherm “opkuisen” na een bepaalde termijn. 
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• Het logbestand in het “ontvangen” scherm geeft je het hele traject van het voorschrift: van bij 
de aanmaak tot het verhogen van je stock + door wie en wanneer. Dus het ultieme controle 
middel om na te gaan of je correct hebt gewerkt. 
 

               
 

Het “opgekuist” scherm  3.2.4 
 

• Hier vind je alle voorschriften terug waarvoor je de knop “opkuisen” hebt gebruikt. 
 

Het “verwijderd” scherm  3.2.5 
 

• Hier vind je alle voorschriften terug waarvoor je de knop “verwijderen” hebt gebruikt. 
 

 

Het “reserve” scherm  3.2.6 
 

• Hier vind je alle reserve voorschriften terug, zie 3.2.3 
• De voorschriften  worden automatisch in het “te bestellen” scherm geplaatst indien de stock te 

laag komt te staan = zijn rood gekleurd. 
• Je kan hier ook manueel een voorschrift toevoegen aan het “te bestellen” scherm door de knop 

“gebruiken” aan te klikken (deze zijn niet rood). 
 



 

   MSVB 10.3  pag. 79 van 172 
Caresolutions 

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

 

 3.3  De knop “bezoeken dokters”    
      

           
• Het scherm “bezoeken dokters”  geeft een overzicht van de bewoners met hun huisarts. 
• Dit scherm  kan ook als pop-up kan ingesteld worden bij de opstart van MSVB. 
• Is het bezoek van een arts ingesteld, dan kan je dit hier zien + ook in het hoofdscherm links 

boven, bij “dokters vandaag”. 

              
 

• De bedoeling van dit scherm is MSVB te laten berekenen hoeveel voorschriften je nodig hebt 
om de tijd tot het volgende bezoek van de dokter te kunnen overbruggen. 

• Uiteraard werkt dit enkel optimaal als je met het stockbeheer werkt. 
 
 

Meerdere data per dokter   3.3.1 
 

• Je kan de volgende bezoekdatum van een dokter individueel instellen per bewoner. Dit doe je in 
de bewonersfiche bij “status + dokters”. 
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• Deze data vind je dan ook terug in het scherm “bezoeken dokters” (niets ingevuld = datum in 
het rood). 

• De datum kan je hier ev. nog wijzigen per bewoner: klik 1 x op de datum en pas aan. 
• Is het vinkje bij “alle dokters van het rusthuis” AF: dan zie je de bezoeken van de huidige dag 
• De bezoeken op datum van “vandaag” staan groen gekleurd in de lijst. 
• Staat het vinkje “alle dokters van het rusthuis “ OP: dan zie je alle artsen met hun bewoners. 
• Opgelet: indien je gekoppeld bent aan een bepaalde afdeling, zie je enkel de bewoners van die 

afdeling. Zet het vinkje “gegevens alle gebruikers” op : zo kan je alle bewoners zien. 
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• De bewoner met groene kleur is reeds geselecteerd (vinkje achteraan). Druk je nu op de knop 
“voorschriften”  links beneden, dan wordt de volgende bezoekdatum gevraagd en de nodige 
voorschriften om toe te komen tot die datum aangemaakt.  

• Je kan ook de andere bewoners aanvinken, de bezoekdatum is niet bindend. 
 

Enkele datum voor alle dokters  3.3.2 
 

• Je kan ook onderaan het vinkje voor “alle dokters/bewoners van het rusthuis” aanduiden  en de 
datum volgend bezoek intikken. Daarna klik je op de knop “voorschriften” : de ev. individueel 
ingestelde data van bewoners worden niet gewijzigd. 

 



 

   MSVB 10.3  pag. 82 van 172 
Caresolutions 

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

 
 

• je kan een selectie maken van bepaalde bewoners door het vinkje aan of uit te zetten bij de 
bewoner 

• je kan ze ook allemaal selecteren en zo voor alle bewoners voorschriften aanmaken. 
• Opgelet: ben je verbonden aan 1 afdeling, dan  zie je enkel deze bewoners.  Zet het vinkje 

“gegevens van alle gebruikers” op en je ziet ALLE bewoners. 
• Na je selectie druk je op de knop “voorschriften” (links beneden), vervolgens krijg je 2 

bevestigingsschermen. 
• In het tweede scherm kan je nog steeds de datum van het volgende bezoek aanpassen. 
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• Na de bevestiging, krijg je een laatste scherm: klik “ja” = voorschriften worden 
aangemaakt. 

 

             
 

• Je krijgt dan de berekening te zien: stock vóór, hoeveel er voor die periode af zal gaan, 
de stock erna en hoeveel er besteld moet worden en hoeveel verpakkingen dat dan zijn: 
in functie daarvan worden de voorschriften aangemaakt. 

• Let wel: MSVB telt ook de buffer bij je datum: staat deze op 7 dagen, dan komen er 7 
dagen extra bovenop. 

• Dit overzicht geeft ook met kleur aan: geen stock gegevens, geen stockbeheer, 
verpakking op gebruiken, staand orders. Je kan op de kleur klikken om te filteren. 

• Ook hier moet je nogmaals bevestigen met de groene vink links onderaan. Doe je dit 
niet, dan is heel de berekening geannuleerd. 
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• De voorschriften bevinden zich nu in het “te bestellen” scherm (zie 3.2.1). 
 

 3.4  De knop “Lijsten"    
 

            
 
Deze knop geeft toegang tot een groep van  verschillende lijsten.  Je klikt de lijst aan die je wenst en je 
bevestigt.  
Hieronder zullen we enkele nuttige lijsten overlopen. 
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Medicatielijst  3.4.1 
 

• Hier kan je  een lijst opvragen per soort medicatie: insuline, siropen, zalven,… 
• Je kan alle medicatie bekijken of zelf een selectie maken: op medicatie, datum, 

toedieningsmoment (zorgmoment), afdeling. 
• Geeft alle bewoners, met het product, het toedieningsmoment + de opmerkingen. 
• Kan afgedrukt worden. 
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Stocks van de bewoners  3.4.2 
 

• Hier krijg je een detail overzicht van de medicatie per bewoner, met de stock. 
 

 
 

• Deze lijst kan je filteren op kamernummer of selectie per bewoner,… 
• Als er bij de titels bovenaan een pijltje zichtbaar is kan je rangschikken op alfabetische of 

chronologische volgorde.  
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• Je kan afdrukken en exporteren naar Excel. 
 

               
 
 
 

Actieve therapieën met abnormale gegevens voor bestelling  3.4.3 
 

• Dit is een controlelijst om na te gaan of de actieve medicatie kan worden besteld zoals het 
hoort: wat niet in orde is komt in het rood te staan. 

• Er is linksboven een knop waarmee je rechtstreeks naar de bewonersfiche kan om de fout recht 
te zetten. Dubbelklikken op de bewoner kan ook. 

 

 
 

• Praktisch vb.: in deze stockfiche zie je dan dat bij beheer voorschriften “bestel” niet is ingevuld 
is. 
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Actieve therapieën met dure producten, niet meer terugbetaald  3.4.4 
 

• Geeft een lijst van bewoners met dergelijke medicatie. Het is een gebruiksvriendelijk scherm  
om deze medicatie aan te passen.  Volg de instructies in dit scherm (links onderaan). 
 

 
 
 

Therapieën van de bewoners (vereenvoudigd)  3.4.5 
 

• Hier kan je opzoekingen doen van status medicatie en de te tonen dosering: 
              Dit kan handig zijn als je:  

è alle opgeschorte medicatie wil zien 
è alle beëindigde medicatie wil zien 
è actieve medicatie met vermelding van einddatum. Indien de einddatum al gepasseerd is kan 

je via dubbele klik op die lijn of bovenaan bewonersfiches dadelijk in de bewonersfiches 
gaan en de status veranderen in “Beëindigd” 

è om de staand orders na te kijken 
è Je kan ook afdrukken  en exporteren naar Excel 
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• Je kan op afdeling filteren, te tonen status en te tonen doseringen. 
• Je kan naar de bewonersfiche (knop links boven) of je dubbelklikt op de bewoner. 
• Er is ook een schuifbalk voorzien. Schuif deze naar rechts en je kan de opmerkingen lezen: ideaal 

als je bv. enkel de staand orders aanduidt. 
• De knop “refresh” kan je gebruiken als je wijzigingen hebt aangebracht, hetzij in de filtering of in 

de fiche zelf. 
 

Actieve therapieën met dosering O of abnormale datum/dag  3.4.6 
 
Normaal is deze lijst leeg, indien dit niet het geval is, dan is er voor dat bepaald medicament geen 
dosering ingevuld of is de start en einddatum niet juist. 
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Dokters met hun bewoners  3.4.7 
 

• Via deze lijst kan je een lijst afprinten met de dokters en hun bewoners + de bewoners status. 
• Dit kan op 2 manieren, ofwel per dokter met zijn bewoners ofwel een lijst met alle dokters en 

hun bewoners.  
 

 
 

• De afdruk knop, onder de eerste lijst, zorgt ervoor dat je de geselecteerde dokter afdrukt met 
zijn respectievelijke bewoners. 

• De afdruk knop onderaan links print alles. 
• Via afdrukken kan je ook weer naar Excel exporteren. 

 

Bewoners met hun dokter  3.4.8 
 

• Via deze lijst kan je een lijst afprinten van de bewoners met hun dokter, met het  
telefoonnummer en RIZIV-nummer van de behandelende arts. 

• Merk je fouten op, dan kan je hier ook weer rechtstreeks naar de bewonersfiche. 
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Te hernieuwen attesten  3.4.9 
 

• Bij het opstarten van het programma krijg je een pop- up venster met de attesten waarvoor er 
een verlenging aangevraagd moet worden. Dit is dezelfde lijst als bij het pop-up scherm. 

Attesten die gaan vervallen tussen vandaag en de .....  3.4.10 
 

• Je kan hier zelf de datum instellen om zo een lijst met attesten t e maken die gaan vervallen, de 
pop-up geeft een vaste termijn die je in de instellingen van MSVB  (zie 10.2.4 ) hebt ingegeven. 

 

             



 

   MSVB 10.3  pag. 92 van 172 
Caresolutions 

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

Vervallen producten  3.4.11 
 

• Dit is de lijst van vervaldatums indien deze ingevuld zijn in de stock. Je kan deze lijst ook steeds 
afprinten.  

• Is hetzelfde lijstje als in de pop-up bij het opstarten 
 

Producten die gaan vervallen tussen vandaag en ...  3.4.12 
 

• Hier kan je medicatie opzoeken die in de toekomst gaat vervallen: je stelt zelf een datum in. 
 

 
 
 

Gewiste producten nog in gebruik  3.4.13 
 

• Deze lijst geeft de medicatie weer die nog vermeld is in de medicatiefiches, maar die niet meer 
verkrijgbaar is in de handel. Soms kan het gaan over een verpakkingsformaat, het aanpassen van 
een CNK nummer of medicatie die niet meer gemaakt wordt.  

 
• Je kan deze lijst printen en navraag doen bij je apotheek.  Hij/zij kan deze lijst bekijken en jullie 

de eventuele wijzigingen doorgeven.  
 

• Indien het medicament niet meer te verkrijgen is, moet je, in overleg met de behandelende 
geneesheer ,vervanging zoeken.  
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Bewoners die meer dan (X) medicamenten per dag innemen  3.4.14 
 

• Deze lijst geeft je het totaal aantal pillen per dag, per bewoner weer, dus als je 4 x per dag een 
dafalgan moet innemen,  geeft MSVB  4 medicamenten weer.  

• Je kan het aantal zelf instellen. 
 

 

Bewoners die medicamenten van klasse ATC (X) innemen  3.4.15 
 

• In deze lijst kan je opzoeken hoeveel mensen bv. antistollingsmiddelen innemen.  
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Geleverde medicatie  3.4.16 
 

• Hier kan je een lijst opvragen van de medicatie die geleverd werd over een welbepaalde 
periode.  
 

• Dit kan enkel als medicatie via de voorschriften module werd ingebracht. 
 

• Je kiest een begindatum en een einddatum, vervolgens klik je op ZOEKEN om de lijst van de 
producten weer te geven die werden ontvangen gedurende de aangegeven periode. 

•  Links onderaan kan je ook een eigen selectie voor de bewoners doen. 

• De lijst kan afgedrukt worden. 
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Opzoeken in controlelijst op datum en initialen  3.4.17 
 

• Je specificeert de initialen van de gebruiker, een begindatum en een einddatum, vervolgens klikt 
je op ZOEKEN om de lijst van de behandelingen (klaarzetten, controleren, uitdelen, toedienen) 
weer te geven die door deze gebruiker worden uitgevoerd en voor wie. 

• Je kunt het resultaat sorteren: 

è per «datum + uur» om de chronologische orde van de behandelingen te respecteren.  
è per «bewoner + datum + uur» om alle behandelingen gemakkelijk terug te vinden.  

 

Totale stock voor de groep  3.4.18 
 

• Je kan de stock van medicatie zien voor alle bewoners  in het WZC + ev. alle WZC’S binnen een 
groep.  
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Stocks van de bewoners voor automaat  3.4.19 
 

• Hier zie je de totale stock voor medicatie die klaargezet wordt door de automaat. 
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Gewaardeerde leveringen/verbruik  3.4.20 
 

• Niet van toepassing(klant-specifiek) 

Producten in automaat met “niet automaat”   3.4.21 
 

• Hier vindt je de lijst terug van automaatmedicatie die de status heeft : “klaargezet in het 
rusthuis”.  

 

 
 
 

 3.5  De knop “Hulpmiddelen”      
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Vereenvoudigde aanpassing stock bewoners  3.5.1 
 

 
 

• Per bewoner kan je de stock manueel aanpassen: je staat op het aantal stuks en past aan. 
• Dit is eenvoudiger dan in de stockfiche (minder fouten). 
• Wordt ook zichtbaar in de stockfiche zelf. 
• Kan afgedrukt worden. 

Veranderingen drempels bewoner  3.5.2 
 

• Indien je wenst kan je de drempel van bestelling veranderen bij alle residenten tegelijkertijd. 
• Bovenaan zie je de drempel in dagen te veranderen bv. 7 / nieuwe drempel in dagen 8. 
• Door te bevestigen verander je alle drempels van 7 in 8 dagen. 
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Veranderingen producten bewoner  3.5.3 
 

• Via dit hulpmiddel verander je bij alle bewoners de medicatie: 
è bv. Product Furosemide 50 x 50 tabl. (groen plusje) 
è bevestigen 
è je krijgt de lijst van de residenten die Furosemide  innemen 
è nieuw product: Furosemide 100 x 50 tabl; 
è bevestigen 
è de kleine verpakking wordt  vervangen door grote verpakking.  
è Stocks worden samengeteld 
è automatisch wordt ook de stock mee overgenomen. 

 
 

 
 
 

 
 

• Dit hulpmiddel kan je gebruiken om je formularium kleiner te maken. Na de wijziging vraagt het 
programma of hij het formularium moet bijwerken. Hij verwijdert dan het oude medicament en 
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vervangt dit door het nieuwe: zo kan je de bewoners allemaal dezelfde medicatie en verpakking 
laten gebruiken. 

 

 3.6  De knop “Medicatie geven”    
 

            
• Indien er een staand order ingebracht is bij de bewoner kan je hier registreren dat je medicatie 

gegeven hebt en wordt deze hoeveelheid ook mee in mindering gebracht in de stock.  
• Tevens wordt er ook naar het dagboek een melding gestuurd dat de bewoner een medicatie 

heeft bijgekregen.  
• Indien de stock te laag staat kan men rechtstreeks ook een bestelling plaatsen bij de 

voorschriften. (vinkje) 
• Bovendien kan je ook uit de chronische medicatie een extra  éénmalige toediening registreren 

op dezelfde manier. (vinkje) 
 

              
 

• Met het groene plusje kan je medicatie selecteren die nog niet voorgeschreven is bij de 
bewoner. Opgepast ! Dit zit daarmee nog niet in de medicatiefiche: heb je de toelating van een 
arts om dat te geven!? 
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 3.7  De knop “Medicatie lenen”      
 

           
• Hier kan je medicatie lenen/teruggeven, tussen 2 bewoners of tussen 1bewoner en de 

noodkast. 
 

Medicatie lenen  3.7.1 
 

• Werkwijze is dezelfde als bij het knopje “lenen” in de medicatiefiche van de bewoner. (zie 3.4.9) 
 

Medicatie teruggeven  3.7.2 
 

• Via de knop lenen in het hoofdscherm  kan je ook de geleende producten teruggeven. 
• Klik op teruggeven, het scherm dat je dan ziet kan ingevuld worden: je geeft medicatie terug.  
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• Je plaatst een vinkje in de kolom “Teruggeven”. 
• Wil je de historiek van het teruggeven zien, zet je onderaan het vinkje bij ”geregulariseerd” op 
• Een andere “optie”: toon enkel de nog terug te geven medicijnen waarvan de verpakking 

ontvangen is : zet het 2e vinkje op onderaan . 
• Je kan er ook voor kiezen om dit automatisch te laten gebeuren als je de bestelling van het 

geleende product ontvangt. Zo kan je niet vergeten terug te geven: het bovenstaande scherm 
krijg je dan te zien als je alle producten als ontvangen hebt aangevinkt in MSVB. (zie3.2.2.1) 
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 De werkbalk “Fiches”        4.
 

                                                   
 

• Hier vind je bewoners- en doktersfiches, compendium en  formularium terug. 
 

 4.1 De knop “bewonersfiches”   
 

          
• Brengt je tot de reeds gekende bewonersfiches. 

 

 4.2 De knop “doktersfiches”      
        

          
• Je kan hier rechtstreeks de fiche van een dokter openen, zonder eerst via de bewonersfiche te 

gaan en daar via “status + dokters” de fiche aan te klikken ( zie 3.1.1 ). 
 

 4.3 De knop “Compendium”      
 

           
• Je krijgt via deze knop rechtstreeks toegang tot het compendium, los van een bewoner 

waarvoor je medicatie moet toevoegen. 
• De apotheek kan dit scherm beheren wat betreft wijzigingen en dit voor een groep 

samenwerkende instellingen. Ze passen iets aan en dit wordt automatisch doorgestuurd naar de 
andere partners. 
 

 4.4 De knop “Formularium”        
 

          
• Je kan hier rechtstreeks het formularium raadplegen, los van een bewoner. 

 

 4.5 De knop “Maintenance”       
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• Geen toegang voor “onbevoegden” :  enkel  door Caresolutions te gebruiken. 
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 De werkbalk “Diversen”     5.
 

                                                      

 5.1 De knop “bestellingen”    
 

           
• Geeft je een overzicht van alle bestellingen die in MSVB gedaan zijn. 
• Kan afgedrukt worden + naar Excel. 

 

       
  

 5.2 De knop “instellingen”     
    

           
 

• Hier krijg je toegang tot de instellingen van MSVB: het is niet de bedoeling dat iedereen hier in 
kan. 

• Omwille van de uitgebreidheid behandelen we dit in een volledig apart hoofdstuk (zie 10) 
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 5.3 De knop “Synchronisatie”    
 

          
• Synchronisatie tussen WZD en MSVB manueel forceren. 

 

 5.4 De knop “Folder out”             
 

           
• Brengt je naar de map waar de XML/TXT – bestanden in komen te staan bij het gebruik van 

“Homelink”. 
 

 5.5 De knop “Indicatoren”         
 

          
 

• Geeft een overzicht van de indicatoren (G1, G2)per afzonderlijke datum. Kan afgedrukt worden. 
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 De werkbalk “GGDS”      6.
 

                                                           

 6.1 De knop “bestellingen”    
     

            
• Nog niet van toepassing (voorlopig klant-specifiek) Geeft een overzicht van bestellingen voor de 

automaat: informatie over ontvangen medicatie en leveringsbonnen. 
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 De knop “Bedelingen”        7.
 

                                                                
 

• Je vindt deze knop bovenaan in het hoofdscherm. 
• Zeer belangrijk als je met het stockbeheer werkt: hier moet je per dag de stock verwerking in 

MSVB definitief afsluiten. 
• Het verbruik bij de bewoners wordt definitief in mindering gebracht. 

 

 7.1 Verwijderen 
 

• Je kan lijnen ook verwijderen. Opgelet: er gebeurt niets met de stock = het verbruik die dag is 
nul voor alle bewoners. 
 
 

 7.2 Enkel gegenereerd 
 

• Dit wil zeggen dat MSVB informatie verzameld heeft: uit het “handelingen” scherm, ontvangen 
medicatie, lenen/teruggeven voor een bepaalde datum. 

• Voor elke datum waarop je dergelijke acties in MSVB gedaan hebt, maakt het pakket hier een 
datum lijn aan. 

• Doe je niets met deze lijnen zullen je stockcijfers niet kloppen. 
 

 7.3 Bewerken 
 

• De “enkel gegenereerde” lijnen kan je bewerken met de “bewerken” knop: je kan bij een 
bewoner de hoeveelheid, die normaal in mindering moet worden gebracht, nog aanpassen. 
 

        
 

• Bv. er moet 1 pil gegeven worden = er wordt 1 afgetrokken van de stock. Maar je laat een pil 
vallen, dus er moeten eigenlijk 2 pillen in mindering worden gebracht: dit geef je hier in. 

• Je kan via commentaar noteren waarom je medicatie hebt aangepast. Dit kan je nog nalezen in 
het log van de stockfiche van de bewoner. 

• Na het wijzigen, met de groene vink links onder bevestigen. 
• Bewerken hoef je niet chronologisch te doen. 
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• De lijn komt nu als “bewerkt” in de lijst te staan. 
• De stock is nu echter nog steeds niet definitief verwerkt. 

 

            
 
 

 7.4 Stock reeds bijgewerkt 
 

• Stock reeds bijgewerkt wil zeggen dat de stock van de bewoners voor die dag volledig in 
mindering is gebracht. 

• Opgelet: controleer vooraf of de handelingen zijn afgetekend, dit kan daarna niet meer! 
• Na het bewerken moet  je de knop “stock” gebruiken: de stock wordt voor deze datum in 

mindering gebracht = definitief afgesloten. Je krijgt nog een controlescherm. 
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• De bordeaux lijnen zijn de medicaties die geen stockbeheer hebben. 
• Ter controle krijg je nog een extra bevestigingsscherm na het klikken op de groene vink links 

onderaan. 
 

 
 

• Deze stockbewerking doe je in principe dagelijks. Hoe stipter je dit doet, hoe accurater de 
stockgegevens in de fiche zullen zijn. 

 7.5 Stock bewerken in 1 click 
 

• Door deze optie te gebruiken (aan te vinken in de instellingen, zie 10.6.5), kan je voor meerdere 
data tegelijk de stock afsluiten. 

• Je krijgt het tussenscherm (zie 7.4)niet meer te zien. 
• Je klikt op de eerste dag, hou de “shift” knop ingedrukt, klik vervolgens op de laatste dag die je 

wil verwerken. Je ziet nu dat meerdere lijnen geselecteerd zijn. 
• Deze dagen worden in 1 beweging verwerkt door nu op de knop “stocks” te klikken. 

 

 7.6 Archiveren 
 

• Lijnen met “stock reeds bijgewerkt” kan je uit het scherm naar de historiek verplaatsen door op 
de knop ”archiveren”  te klikken. 

 

 7.7 Historiek 
 

• Dit scherm geeft je alle lijnen die ooit gearchiveerd zijn. 
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De knop “handelingen”       8.
 

                                                               

 8.1 Algemeen 
 

• Via deze knop (bovenaan in het hoofdscherm) kan je de medicatie dagelijks klaarzetten, 
controleren en toedienen: deze handelingen worden hier elektronisch afgetekend. Je 
kan dezelfde handeling ook meermaals doen, dit heeft geen invloed op de stock.  

• De aftekening is opgesplitst in “handeling”(links in het scherm) en “handeling speciale 
vormen” (rechts). 

•  “Speciale handelingen” is bedoeld voor medicatie die je in principe niet op voorhand 
kan klaarzetten: het klaarzetten en toedienen gebeuren zeer kort op elkaar zodat je hier 
geen “controleren” knop hebt. Bv. oogdruppels, zalven, inspuitingen. 

• Je bepaalt zelf welke medicatie je waar aftekent, via de instellingen (zie 10.5.5.). 
• Je kan een handeling aftekenen per dag of per periode (van/tot) en voor 1 of alle 

toedieningsmomenten of  zelf kiezen vanaf een bepaald toedieningsmoment tot een 
volgend (zie 10.7.9). 

 
• Je kan hier ook het bestand met de medicatiefiches van de bewoners naar de automaat 

zenden. 
 
 

 8.2 Klaarzetten 

Hoe klaarzetten?  8.2.1 
 

• MSVB laat je steeds weten indien de handeling reeds gedaan is door iemand anders. 
 

             
 

• Je kan medicatie klaarzetten door bovenaan een selectie te maken: 
è voor gans de dag 
è voor bepaalde momenten 
è voor iedereen 
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è per afdeling 
è voor bepaalde toedieningsvormen 

 

 
 

• Je laat het vinkje “interactief werken” opstaan. Dit zorgt ervoor dat je daadwerkelijk fiche per 
fiche te zien krijgt en kan aftekenen. 
 

• Je zet klaar door op de knop “klaarzetten” te klikken: 
 

è Je komt vervolgens in de eerste medicatiefiche terecht: je kan de medicatie 
overlopen/klaarzetten en onderaan links bevestigen met de groene vink. 

è Het klaarzetten is afgetekend. 
è Zo krijg je de volgende medicatie fiche te zien. 
è Je herhaalt dit proces tot alle fiches klaargezet zijn = afgetekend. 

 
 

• Je kan hier ook de bewonersfiche bereiken met de knop links boven. 
• Onderaan links kan je naar “beheer aftekeningen”, je ziet enkel de aftekeningen van de 

bewoner die je in behandeling hebt op dat moment.  
• Medicatie die nog niet is afgetekend/behandeld is: er staat een bloemetje voor . 
• Medicatie die wel al is afgetekend/behandeld heeft een groen vinkje. 
• Medicatie met een verbodsteken: vorige aftekening/behandeling is niet gedaan, lees de 

opmerkingen via “beheer aftekeningen”! Je ziet deze enkel bij het controleren en toedienen. 
• Medicatie  met hoeveelheid in het geel = de hoeveelheid is recent gewijzigd. 
• Medicatie in het rood = is recent verwijderd. 
• Medicatie in het groen = verpakking opgebruiken/geen bestelling. 
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• Medicatie in het paars = automaatmedicatie die manueel klaargezet wordt i.p.v. door automaat. 
• De “bijzonderheden medicatie” uit de medicatiefiche staan hier ook te lezen. 

 

 
 
 
 

Opmerkingenregistratie   8.2.2 
 

• Je kan een opmerking invullen in geval van “niet-aftekenen” voor medicatie:  waarom teken ik 
de medicatie niet af ? Bv. bij het klaarzetten: de voorraad is op, bestelling te laat. 

• Dit doe je door achteraan de medicatielijn op het blaadje te klikken = je maakt er een 
verbodsteken van.  

• Je krijgt nu een invulscherm, noteer hier de reden waarom je deze handeling niet aftekent.   
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è Er verschijnt bij de kolom opmerkingen een klein icoontje.  

 
è Indien je hierop klikt, kan je de opmerking nog eens nalezen. 

 

      
 

 
è Via “beheer aftekeningen” kunnen je collega’s deze opmerking achteraf ook 

nog lezen, bv. bij het aftekenen van de volgende handeling (bij de kolom 
opm./fout in “beheer aftekening). 
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 8.3 Controleren 
 

Hoe controleren?  8.3.1 
 

• De selectie en de manier waarop is identiek als bij de handeling “klaarzetten”. 
• Je kan hier verbodstekens tegenkomen: bij de eerste fiche krijg je dan een verwittiging. 

 

 
 

• Je kan deze aanpassen door achteraan op het verbodsteken te klikken = je tekent af, MSVB 
vraagt je dan om ook de vorige handeling af te tekenen. 
 

• Verbodstekens kunnen ook van buiten de handeling zelf komen: als de fiche wijzigt 
(artsenbezoek)tussen het klaarzetten en controleren bv. 
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Fouten/opmerkingenregistratie  8.3.2 
 

• Naast de mogelijkheid om een opmerking in te voeren, kan je bij het controleren ook een fout 
melden. 
Fout = er stonden 2 stuks i.p.v. 1 stuk klaar voor de bewoner bv. 

• Je klikt voor het melden van een fout op dit icoontje:  

 
 

 
 

• Je krijgt een pop-up scherm zoals bij opmerkingen. Hier kan je je fout  omschrijven. 
 

 
 

• Het zwarte kruisje wordt hierdoor ROOD.  
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• Alle gegevens die zo ingevuld zijn, worden ook getoond in het scherm “Beheer  aftekeningen” : 
in de kolom opm./fouten : klik je op het grijze kruisje. (zie 8.2.2) 

 

 8.4 Toedienen 

Hoe toedienen?  8.4.1 
 

• Werkwijze is identiek  aan de manier zoals bij klaarzetten en controleren. 
• Je kan nog steeds verbodstekens zien of zelf plaatsen, bv. bewoner weigert medicatie in te 

nemen. 

Fouten/opmerkingenregistratie  8.4.2 
• Je kan ook nog steeds opmerkingen en fouten registreren. 
• Je kan de opmerkingen van collega’s lezen via beheer aftekeningen. 

 8.5 Interactief werken ?! 
 

• Interactief werken wil zeggen dat je de medicatiefiche van de bewoner te zien krijgt in het 
handelingen scherm. Zet je dit vinkje af, dan loopt MSVB door alle fiche en tekent af = super 
snel, je ziet geen enkele fiche. 

• De handeling “klaarzetten” is duidelijk: je moet de fiche zien, anders weet je niet wat je moet 
klaarzetten. 

• De handeling “controleren”  zet je ook best het vinkje op.  
• De handeling “toedienen”  zou zonder interactief werken kunnen, je hebt bv. net gecontroleerd. 

Is dit een correcte manier van werken of niet? Die keuze moet je zelf maken.   
• Vinkje op of af: het pakket stopt ALTIJD bij een verbodsteken. 

 

 8.6 Pop-ups tijdens de handelingen 
 

• Bij het starten van een klaarzetten/controleren of toedienen kunnen enkele pop-ups 
verschijnen met een boodschap: bv. klaarzetten is reeds gedaan voor sommige 
bewoners, sommige bewoners hebben een verbodsteken,… 
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• Je kan deze pop-ups uitschakelen door in bovenstaande rode kader de vinkjes aan te duiden. 
• Het vinkje “naar niet-interactief werken” opzetten, zorgt ervoor dat je ook in dit stadium van de 

handeling nog kunt overschakelen naar niet-interactief werken.  
 

 

 8.7 Automaatbestand doorsturen 
 

• Werk je met de automaat, dan wordt het klaarzetten in feite uitbesteed. 
• De medicatiefiches van de bewoners zijn de instructies voor de automaat om zakjes/blisters op 

de juiste manier te vullen = klaarzetten. 
• De fiches moeten tot bij de automaat geraken. Dit doe je door de knop “automaat” te 

gebruiken. 
• Je selecteert alle toedieningsmomenten, een bepaalde periode (van/tot), alle afdelingen of 

enkel de afdelingen met automaatmedicatie. 
• Vervolgens druk je op de knop “automaat”. 

 

 
 
• De medicatie, die met deze knop verstuurd is, krijgt ook een groene vink = de handeling 

“klaarzetten” is afgetekend. Dit is zichtbaar als je de automaat medicatie bekijkt bij het 
klaarzetten. 

• Je krijgt een verwittiging als een collega de verzending reeds gedaan heeft.  (zie 10.7.4) 
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Wanneer stuur je de fiches door ?  8.7.1 
 

• Dit wordt afgesproken met je apotheek: op een bepaalde dag, voor een bepaalde termijn. 
• Bv. je stuurt zondagavond de fiches door voor komende woensdag t.e.m. de dinsdag daarna. De 

levering van de zakjes komt op dinsdag avond binnen. 
• Zijn er wijzigingen in de fiches na de verzending: spreek duidelijk af met de apotheek wat je 

moet doen, je kan wijzigingen ook nog doorsturen via de automaat knop. 
• Afhankelijk van deze afspraken zal je bepaalde medicatie manueel moeten klaarzetten of komen 

er bv. extra zakjes met enkel de gewijzigde medicatie. 
• Goed overleg met je apotheek is cruciaal voor een vlotte verwerking van automaatmedicatie. 

 

 8.8 Automaat medicatie aftekenen 
 

• De handeling “klaarzetten” wordt afgetekend van het moment dat je de medicatiefiches 
doorstuurt. 

• Je moet enkel nog de niet–automaat producten klaarzetten en aftekenen. 
• Je kan kiezen: of je selecteert om de ganse fiche te bekijken of je vinkt de automaat producten 

af = je ziet ze niet in de fiche staan tijdens het aftekenen. 
 

               
 

• Kies je “alles” bij klaarzetten, zie je de beide in de fiche staan: automaat reeds afgetekend, de 
gewone nog te behandelen. 
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• Controleren en toedienen aftekenen doe je ALTIJD  met de selectie “alles”. 
• Zijn er wijzigingen bij de automaat medicatie, krijgen zij ook een verbodsteken. (handig als je 

zakjes zijn klaargemaakt vóór de wijziging). 
• Je hanteert verder dezelfde werkwijze bij de handelingen als voor de gewone medicatie. 
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 De knop “Beheer aftekeningen”     9.
 

                                                                
 

• Hier kan je zien voor wie, wat en door wie is afgetekend. (knop bovenaan in het hoofdscherm) 
 

 

• Deze lijst kan je filteren op:   
è Datum: 1 dag of van/tot 
è Handeling: alles of klaarzetten/controleren/toedienen 
è Bewoner: alles of 1 bewoner 
è Medicatie: alles of 1 medicijn 
è Vorm: alles of 1 vorm (bv. insuline) 
è Moment: alles of 1 toedieningsmoment 
è Initialen: alles of 1 gebruiker 
è Afdeling: alles of 1 afdeling  
è Eigen beheer tonen 
è In automaat klaargezet door rusthuis tonen 
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è Laatste aftekeningen /ontbrekende aftekeningen 
 

• Na je keuze druk op de knop “refresh” en de lijst wordt aangemaakt. 
• Grijze plusjes vóór de bewoner kan je aanklikken: je leest dan de opmerking of foutregistratie, 

gemaakt in het handelingenscherm (zie 8.2.2). 
• Initialen met een gele kleur : het is afgetekend, maar na het tijdstip van aftekening is er nog een 

wijziging in de fiche gebeurd voor dat product. 
• Geen aftekening = rood 
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 Instellingen voor MSVB 10.
 

• Je kan alle tabbladen invullen en dan 1 x bevestigen met de groene vink links onderaan. Je 
aanpassingen worden bewaard. 

• MSVB sluit dan automatisch af en start terug op in het hoofdscherm. 
• Bevestig je telkens na het aanpassen van 1 tabblad, moet je telkens weer via “Diversen” naar de 

instellingen terug keren. 
• Met het rode kruis rechts onderaan verlaat je de instellingen, ev. uitgevoerde aanpassingen 

worden niet bewaard. 
 

 10.1 Printers 
 

         
 
 

• Hier stel je per afdeling de juiste printer in. 
• Beeld voor afdrukken: aanvinken (visuele controle voor het printen). 
• Formaat papier = voorschrift: aanvinken = economisch printen op A4. 
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 10.2 Algemeen 
 

 
 

Synchronisatie bij opstarten  10.2.1 
 
Aanvinken: bij het opstarten van de medicatie stockmodule wordt MSVB gesynchroniseerd met het 
WZD (de nieuwe opnames worden automatisch ingelezen, afwezigheden van bewoners e.d.). 

Bezoeken dokters bij opstarten  10.2.2 
 
Aanvinken: je krijgt bij het opstarten van de stockmodule een herinneringsscherm welke dokters er op 
bezoek komen. Dit is het scherm “bezoeken dokters”. 
 

Bezoeken dokters: “alle dokters tonen”  10.2.3 
 
Aanvinken: in het scherm “bezoeken dokters”  zijn in de linker kolom alle dokters al te zien, je hoeft niet 
meer zelf het betreffende vinkje op te zetten . 

Attesten bij opstarten (in dagen)  10.2.4 
 
Duid hier aan hoeveel dagen op voorhand  je wil weten dat er attesten gaan vervallen. 
 



 

   MSVB 10.3  pag. 125 van 172 
Caresolutions 

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

“Vervallen producten” bij opstarten  10.2.5 
 
Aanvinken: je krijgt bij het opstarten van MSVB de lijst van de vervallen producten op het scherm. 
Hiervoor moet je dan wel de vervaldatum van de medicatie invullen bij de bewoner in de stockfiche. 
 

 Gewiste producten nog in gebruik na “bijwerking”  10.2.6 
 
Na het ophalen van een nieuw tarief en het bijwerken van de producten krijg je, indien je dit aanvinkt, 
een lijst met gewiste producten (uit de handel) die nog actief staan in de medicatiefiches.  

Taal keuze Frans – Nederlands  10.2.7 
 
Je kan de keuze maken tussen Frans en Nederlands. Bij het aanvinken van de Franse taal zal de 
stockmodule worden weergegeven in het Frans. 

Termijn non-activiteit in seconden  10.2.8 
 
Normaal gezien als men 180 seconden in het Woon-Zorgdossier niet actief werkt zal de applicatie je 
automatisch uitloggen. Binnen de stockmodule kan men een andere tijdsduur bepalen. Geef de tijd in, 
berekend in seconden. 

SMTP rusthuis  10.2.9 
 
De SMTP server gebruikt dit voor het zenden van een e-mail, de twee velden (SMTP en Mail rusthuis) 
moeten ingevuld zijn om een e-mail te kunnen versturen naar de apotheek. (aanmaken van bestanden 
voor bestellingen en IMV proces). 
 

2e e-mail knop in hoofdscherm  10.2.10 
 
Door een 2° mail in te vullen, kan je rechtstreeks naar “IMV”, apotheek mailen vanuit het basisscherm. 
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 10.3 Bewoners 
 

 
 
 

Geen internnr.  10.3.1 
 
Niet van toepassing, enkele grote groepen werken met een intern nummer. 

Geen” buiten” en “weg”  10.3.2 
 
Bij status + dokter kan je de keuze maken om de optie “buiten” en “weg” uit te schakelen. Is momenteel 
niet meer van toepassing, knop zal niet meer zichtbaar zijn. 

Medicatie: geen status “opgeschort”  10.3.3 
 
Als je op de medicatiefiche de status “opgeschort “ niet  wil tonen, moet je hier het vinkje in schakelen. 
De status “opgeschort” laat je toe om tijdelijk medicatie niet meer te tonen in het handelingenscherm. 
Kan soms een vals gevoel van veiligheid geven: het zal tijdelijk niet meer toegediend worden, maar je 
mag niet vergeten de status terug op “actief” te zetten als de medicatie terug moet gegeven worden. 
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Lijnen op medicatiefiches  10.3.4 
 
Aanvinken: de medicatiefiches afdruk is voorzien van rasterlijnen. 
 

“Staand order” beneden op medicatiefiche  10.3.5 
 
Aanvinken: het staand order komt, los van de alfabetische volgorde, ALTIJD onderaan de medicatiefiche 
te staan. 
 

Medicatiefiche afdruk: altijd voor ziekenhuisopname  10.3.6 
 
Aanvinken: je  krijgt steeds de medicatiefiche bij het afdrukken van de hospitaaltransfert fiche.  
 

Geen verificatie voor medicatie in historiek  10.3.7 
 
Aanvinken: je krijgt geen medicatie in de “stock” te zien, die wel in de historiek ooit gegeven werd. Dit 
geeft je de mogelijkheid om sneller te werken als je begint met stocktelling bv..  
 

Log veranderen  medicatiefiches  10.3.8 
 
Na activatie van de log in het instellingenscherm kan je deze gebruiken in het bewonersdossier, meer 
bepaald in de medicatiefiches, hier kan je op filteren op een ingevoerd karakter: naam, product,... zo 
kan je een log makkelijker vinden.  (je kan dit niet zelf op/af zetten). 

 Standaard volledig scherm  10.3.9 
 
Dit geeft de mogelijkheid om het beeld zo groot mogelijk te maken. 
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 Gevoeligheid van de interacties:     10.3.10 
 
Niet van toepassing binnen CS. 
 
Bij elke bevestiging van de gegevens van de bewonersfiche met de knop “Bevestigen”, gebruikt het 
programma de nieuwe database DELPHI om te controleren of er interacties zijn tussen de 
medicamenten die de bewoner moet innemen (therapieën met een actief of ander statuut).  
Indien interacties worden ontdekt, worden ze automatisch weergegeven.  
De naam van de bewoner wordt weergegeven bovenaan het venster. 
De inhoud van het venster kan afgedrukt worden met de knop . 

Voor elk paar medicamenten met een interactie, worden de volgende gegevens afgebeeld : 

• het klinische belang van de interactie : zeer ernstig, ernstig, weinig belangrijk of onbeduidend. 
Standaard, worden enkel de ernstige en zeer ernstige interacties getoond. U kunt dit wijzigen via 
de opties (zie meer beneden) ;  

• het farmacologisch effect van de interactie ;  
• een link naar een andere pagina met meer informatie (“De essentiële informatie oproepen”). 

Het volstaat om op deze link te klikken om de essentiële informatie weer te geven :  
Deze informatie is essentieel voor de aanpak van een interactie en een hulp bij contact met de arts. Ze 
omvat, naast het management van de interactie, ook de lijst van de grondstoffen waarvoor de interactie 
onwaarschijnlijk is (bepaalde van deze stoffen kunnen ook en therapeutisch alternatief bieden). 
Wanneer alternatieve substanties bestaan, stelt het hierboven de alternatieve medicamenten in 
paragraaf “Interactie onwaarschijnlijk met”, aangezien de CNK van het medicament in eerste positie 
wordt aangegeven. 
Deze essentiële informatie kan afgedrukt worden met de knop AFDRUKKEN onderaan het venster. 
Hoe de gevoeligheid van de interactieanalyse regelen ? 
Standaard toont het programma alleen de ernstige en zeer ernstige interacties. 
In de tab “Bewonersfiche”, kunt u de gevoeligheid van de interactieanalyse veranderen : 
Als u “weinig belangrijk tot zeer ernstig” of “onbeduidend tot zeer ernstig” kiest, loopt u het gevaar 
talrijke interacties zonder echt klinisch belang te zien bij elke validatie van een bewonersfiche. 
 

Selectie bewoner per afdeling   10.3.11 
 
Aanvinken: je kan bewoners per afdeling gaan zoeken. 
Eens je een bewoner geselecteerd hebt kan je heel vlug een volgende bewoner selecteren,  door 
onderaan het blad, op het icoontje ZOEKEN te klikken.  

Selectie bewoner bij opstarten  10.3.12 
 
Aanvinken: je krijgt  het selectiescherm bewoners standaard bij het opstarten te zien, zonder te klikken.  

“-” in medicatiefiche alleen voor nieuwe therapieën  10.3.13 
 
Aanvinken: je kan geen enkele bestaande therapie verwijderen, je ziet het “-“ enkel bij toevoeging van 
een nieuwe therapie. 
(Is noodzakelijk om de historiek te bewaren!).  
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 Tab “medicatiefiche” onmiddellijk tonen  10.3.14 
 
Aanvinken: bij het openen van de bewonersfiche wordt de medicatiefiche van deze bewoner 
onmiddellijk geopend. 
 

 Lidnummer tonen/afdrukken  10.3.15 
 
Aanvinken: het nummer van de mutualiteit komt op de medicatiefiche achter de naam van de bewoner. 
Dit nummer moet wel ingevuld zijn in het administratief gedeelte van de bewoner .  

P-nummer tonen / afdrukken  10.3.16 
 
Aanvinken: idem hierboven (P-nummer WZM) 

Validatie wijzigingen door dokter   10.3.17 
 
Dit geeft de mogelijkheid, voor de ingelogde arts, om elektronisch, nieuwe en gewijzigde 
medicatiefiches te kunnen handtekenen(zie 3.1.3.14).  
  

Automatisch voorsorteren indien beheer per afdeling   10.3.18 
 
Aanvinken: je krijgt overal als eerste de bewoners van je eigen afdeling te zien. 

Bestelling  voorstellen bij toevoeging nieuwe therapie   10.3.19 
 
Aanvinken: bij toevoeging van medicatie in, de fiche krijg je een melding “bestellen”? Dit is een instelling 
die handig is bij het stockbeheer. 

Voorraad naar 1 verpakking dwingen bij toevoeging antibiotica  10.3.20 
 
Aanvinken: Bij antibiotica wordt er  automatisch een verpakking toegevoegd aan de stock (vóór het 
effectief bestellen/ontvangen) en klopt de berekening bij “verpakking opgebruiken” onmiddellijk. 

“Autom. Beheer” vragen met ten minste 1 actieve therapie  10.3.21 
 
Aanvinken: bij het toevoegen van een medicament krijg je de vraag of dit automatisch beheerd moet 
worden = stockbeheer opstarten. 

Gebruik van pijlen: op dezelfde afdeling blijven  10.3.22 
 
Aanvinken: indien je per afdeling werkt, kan je bovenaan in de medicatiefiches navigeren naar volgende 
bewoner binnen je afdeling. De pijltjes (rechts boven aan het scherm) blijven binnen de afdeling. 
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Verplichte indicatie voor “ staand order”  10.3.23 
 
Aanvinken: je bent verplicht om de instructies van de arts bij deze status in de medicatiefiche in 
te vullen: je kan niet bewaren indien je niets invult. Deze instructies zijn wettelijk verplicht. 

Verplichte commentaar “medicatie geven”  10.3.24 
 
Aanvinken: bij gebruik van deze optie ben je verplicht om commentaar te noteren. 

Onmiddellijk snelle afdruk aangemaakte voorschriften  10.3.25 
 
Aanvinken: kan geactiveerd worden indien je werkt met een printer die alleen voor voorschriften wordt 
gebruikt, bij het aanmaken van een voorschrift wordt dit onmiddellijk geprint. 

Wijzigingen bestaande doseringen blokkeren  10.3.26 
 
Aanvinken: je kan bestaande doseringen in de medicatiefiche niet overschrijven (bv. 1 co/dag wordt 2). 
Je bent verplicht om de knop “wijzigen posologie” te gebruiken. Dit is noodzakelijk om een historiek te 
bewaren van deze medicatie. 
 

Actieve drempel in dagen  10.3.27 
 
Bij het stockbeheer zorgt MSVB ervoor dat je steeds X-aantal dagen extra in voorraad hebt, dit wordt 
achter de schermen steeds bij de stock geteld. Bv. vraag je om het aantal voorschriften aan te maken 
om toe te komen voor 1 maand: vul je hier 7 dagen in = er komen 7 dagen bij je maand als extra buffer 
om zeker toe te komen. 
 

Max. aantal dagen in schema af te drukken  10.3.28 
 
Bij het afdrukken van de medicatiefiches komt medicatie, die loopt volgens een bepaalt schema, er ook 
zo op te staan: 10 dagen schema geeft 10 regels op de afdruk. Je kan hier veiligheidshalve “999” 
invullen. 
 

Volgorde maandelijks blad per uur  10.3.29 
 
Aanvinken: het maandelijks blad groepeert medicatie per toedieningsmoment i.p.v. per medicatie. 
 

Producten met (*) = automaat: vetgedrukt in maandelijks blad  10.3.30 
 
Aanvinken: de automaat medicatie staat in het vet op het maandelijks blad. 
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Maandelijkse blad met opmerkingen producten  10.3.31 
 
Aanvinken: heb je opmerkingen bij de medicatie genoteerd in de medicatiefiche, dan zijn deze 
opmerkingen ook te lezen in het maandelijks blad. 
 
 

 10.4 Voorschriften 
 

 
 

Stock te controleren bij ontvangst  10.4.1 
 
Aanvinken: de ontvangen producten moeten steeds gecontroleerd worden: je krijgt een controlescherm 
extra bij het ontvangen van medicatie in MSVB. 

Geen historiek voor voorschriften  10.4.2 
 
Aanvinken:  er wordt geen historiek van voorschriften getoond en laat het scherm “huidige weergave”    
(in het “te bestellen” scherm) alleen te bestellen, in bestelling, ontvangen en reserve zien. 
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Verwijdering: geselecteerde voorschriften  10.4.3 
 
Aanvinken: je kan dan alle voorschriften gelijktijdig verwijderen. 
Wanneer je alle voorschriften selecteert en op verwijderen drukt, krijg je een mededeling: 
 

 
 
Als je geen voorschrift selecteert, met het vinkje achteraan, maar wel met de blauwe lijn = je gaat er 
gewoon op staan, dan verwijder je alleen de blauwe lijn. Je krijgt deze pop-up niet. 
 

R/ voor elk medicament   10.4.4 
 
Aanvinken: voor elke medicatie komt een “R” te staan op het voorschrift. 

Afdrukken posologie op voorschrift   10.4.5 
 
Aanvinken: de posologie wordt mee op het voorschrift afgedrukt. 

De datum afdrukken  10.4.6 
 
Aanvinken: de datum wordt op het voorschrift afgedrukt. 

Bevestiging bestelling na weergeving fax  10.4.7 
 
Aanvinken: je krijgt een tussenstap bij het bestellen van medicatie = extra scherm. 

Validering voorschriften door dokter vooraleer bestelling   10.4.8 
 

Aanvinken: de arts moet voorschriften valideren alvorens er besteld kan worden: een validatieknop 
wordt zichtbaar in het “te bestellen” scherm. Niet gevalideerd = geen bestelling mogelijk. 

Automatisch splitsing van de bestellingen volgens automaat  10.4.9 
 
Aanvinken:  verzendingen naar apotheek worden opgesplitst in automaat en niet-automaat.  De 
voorschriften worden apart aangemaakt voor automaat en niet-automaat. 

Vignet afdrukken  10.4.10 
 
Aanvinken: de gegevens van het kleefvignet van de mutualiteit van de bewoner worden op het 
voorschrift afgedrukt.  
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Dubbelle-lijn indien verdovingsmiddel  10.4.11 
 
Aanvinken: bij verdoving wordt er een dubbelle lijn toegevoegd op het voorschrift. 

Altijd 1 enkel product per voorschrift   10.4.12 
 
Aanvinken: er wordt een voorschrift afgedrukt met slechts 1 medicijn per voorschrift. 

VOS indien beschikbaar in het compendium  10.4.13 
 
Aanvinken: de Voorschriften worden Op Stofnaam afgedrukt, op voorwaarde dat het product 
beschikbaar is in het compendium. 

Bezoeken dokters: enkel voorschriften “automaat”  10.4.14 
 
Aanvinken: je gebruikt “bezoeken dokters” enkel voor het aanmaken van voorschriften voor 
automaatproducten. 

Reserve voorschriften voor bepaalde dokters  10.4.15 
 
Aanvinken: zorgt ervoor dat je voor bepaalde artsen kan werken met reserve voorschriften (zie 3.1.1.3) 

Voorschrift reserve gebruiken indien afgetekend  10.4.16 
 
Aanvinken: je kan de aangemaakte reserve voorschriften enkel gebruiken om te bestellen indien ze de 
status “afgetekend” hebben . 

Beheer “medicatie teruggeven” na ontvangst  10.4.17 
 
Aanvinken:  tijdens de procedure van het ontvangen van medicatie, krijg je aansluitend de mogelijkheid 
om geleende medicatie terug te geven. 

Bestelling onmogelijk voor type voorschriften “alles”  10.4.18 
 
Aanvinken: je bent verplicht om de bestelling gescheiden te doen voor niet-automaat en automaat. 

Bestelling onmogelijk voor niet afgetekende vs  10.4.19 
 
Aanvinken: je kan niet bestellen indien de voorschriften niet de status “afgetekend” hebben. 

Geen pop-up venster voor opmerkingen bij bestellingen  10.4.20 
 
Aanvinken: je kan geen opmerkingen noteren bij je Homelink-bestelling voor apotheek.  
 



 

   MSVB 10.3  pag. 134 van 172 
Caresolutions 

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

Altijd 1 enkel verdovingsmiddel per voorschrift  10.4.21 
 
Aanvinken: er komt slechts 1 verdovingsmiddel op je voorschrift te staan. 

Geen CNK op voorschrift indien VOS  10.4.22 
 
Aanvinken: bij voorschriften op stofnaam wordt er geen CNK op het voorschrift afgedrukt. 
 

Titel e-mail  10.4.23 
 
Je vult hier bv. BESTELLING in als je de bestellingen per mail naar de apotheek verzendt. 
 
 

 10.5 Compendium 
 

 
 
 
 



 

   MSVB 10.3  pag. 135 van 172 
Caresolutions 

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

Alleen producten met conditionering  10.5.1 
 
Aanvinken: bij het toevoegen van een medicament vanuit het compendium krijgt je ENKEL de keuze uit 
diegenen waarvan de conditionering (juiste hoeveelheid per verpakking) gekend is. Je moet dan 
“bewust” het vinkje bij producten met conditionering afzetten alvorens in het volledig compendium te 
komen. 
  

Alleen producten van formularium  10.5.2 
 
Aanvinken: Bij het toevoegen van medicatie krijg je eerst steeds het eigen formularium te zien. Je moet 
dan ook weer “bewust” het vinkje bij formularium afzetten alvorens in het compendium te komen. 
 

Beheer verwijderde producten  10.5.3 
 
Aanvinken “waarschuwing maar selectie is mogelijk”: je kan deze medicatie nog toevoegen in de fiche, 
je krijgt enkel een boodschap. 
Aanvinken “selectie verboden en geblokkeerd”: je kan deze medicatie niet toevoegen en blokkeert het 
bestellen van producten die uit de handel zijn. 
 

Product automatisch toevoegen aan het formularium wanneer geactiveerd voor       10.5.4 
automaat 

 
Aanvinken: als je via de bijsluiter van medicatie het vinkje bij “automaat” opzet,  wordt het automatisch 
toegevoegd aan het formularium. Dit doe je best in overleg met je apotheek. 

Toedieningsvorm   10.5.5 
 
Er staan een aantal toedieningsvormen standaard in van bij de opstart. Met het groen plusje, links 
boven, kan je zelf bepaalde vormen toevoegen, bv. GEL. 
è De toedieningsvorm zie je in de medicatiefiche van de bewoners. Dit groepeert de verschillende 

medicijnen. 
è Je kan achteraan de kolommen met een vinkje “geen stockbeheer” aanduiden = alle medicatie 

die onder deze vorm valt, heeft geen stockbeheer. 
è Achteraan zet je ook het vinkje op als deze toedieningsvorm bij de “speciale handelingen” moet 

komen: in het handelingenscherm vind je dit terug aan de rechterkant. 
è Start je met automaat, dan wordt deze toedieningsvorm aangemaakt (+ de extra kolom 

“klaargezet door automaat”) door het supportteam van Caresolutions. 
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 10.6 Bedelingen 
 

    
 
 
 

Knop “verwijderen” niet tonen   10.6.1 
 
Aanvinken: je kan geen bestanden verwijderen.  
(Indien je dit niet opzet, kan je ten alle tijden de niet gegenereerde bladen verwijderen en heb je geen 
overzicht meer op de stocktelling) 

PDF bij gebruik van opkuisen  10.6.2 
 
Aanvinken: dan is het mogelijk om de bedelingsbladen na het gebruik van de knop “opkuisen” toch weg 
schrijven in een PDF bestand nl. Folder OUT. 

 “automatische stockvermindering”  10.6.3 
 
Je krijgt een verwittiging vóór de definitieve vermindering van de stock.  Deze moet je eerst bevestigen 
voor je verder kan gaan.  
Eens de stock reeds bijgewerkt is voor een bepaalde dag, kan in deze periode niets meer aangepast 
worden voor deze dag (bv. aftekenen van de handelingen), visueel staat deze bewoner cursief gedrukt.  
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Commentaar is verplicht bij bewerking bedeling  10.6.4 
 
Aanvinken: je maakt het ingeven van commentaar verplicht bij het bewerken van de bedeling. 

Snelle stockvermindering in 1 click  10.6.5 
 
Aanvinken: je krijgt het overzicht van het verbruik bij de bewoners voor die dag niet meer te zien. 
Hiermee kan je sneller werken en voor meerdere dagen tegelijk de stock afsluiten.  
 

 
 
Deze boodschap is te lezen in het bedelingen scherm. Het is aan te raden om, bij het starten van het 
stockbeheer, deze optie nog niet te gebruiken: er valt een stukje controle weg. 
 

 10.7 Handeling 
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Handeling: groen indien geen bestelling  10.7.1 
 
Aanvinken: in het handelingen scherm ( klaarzetten/controleren/toedienen) krijgt medicatie met de 
status “verpakking opgebruiken” een groene kleur. 
 

Per Periode  10.7.2 
 
Aanvinken: je kan per periode (van/tot) klaarzetten/controleren/toedienen i.p.v. slechts voor 1 
dag. 

Interactief werken aangevinkt  10.7.3 
 
Aanvinken: in het handelingen scherm staat het vinkje bij “interactief werken” standaard op, je moet 
het “bewust” afzetten als niet interactief wil werken. 

Boodschap automaat datum reeds behandeld  10.7.4 
 
Aanvinken: zorgt voor een pop-up bij activatie van de knop “automaat” in het handelingen scherm: bv. 
een collega heeft de fiches reeds doorgestuurd naar de apotheek geeft de boodschap: deze data zijn 
reeds behandeld. 

“uitdelen” niet tonen  10.7.5 
 
Aanvinken: in het handelingen scherm verschijnt, naast de knoppen klaarzetten, controleren en 
toedienen, een knop “uitdelen”.  Kan gebruikt worden als er medicatie wordt uitgedeeld aan de 
bewoners en deze medicatie wordt toegediend door iemand anders. 

Totaal = aantal stuks  10.7.6 
 
Aanvinken: in het handelingen scherm wordt de bewonersfiche getoond en onderaan de 
medicatie komt het totaal aantal stuks te staan. Dit kan handig zijn bij het controleren: hoeveel 
stuks moet het zijn in totaal?  
Halve en vierde tabletjes worden als 1 stuk beschouwd.  
Let wel: heb je druppels, IU e.d.: deze worden ook als aantal stuks geteld = vertekend beeld. 

“Alles” aangevinkt voor speciale vormen in blauwe kader  10.7.7 
 
Aanvinken: standaard staat het vinkje bij “alles” op in het handelingen scherm, bij speciale handelingen 
(druppels, siropen, inspuitingen,…) 
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Volgorde per kamer eerst voorgesteld  10.7.8 
 
Aanvinken:  in het handelingen scherm worden bewoners standaard per kamer gesorteerd: het vinkje 
staat op bij “per kamer”. 
Je kan daar nog steeds deze selectie afvinken en “alfabetisch” aanvinken. 
 

Uren niet dezelfde per periode   10.7.9 
 
 
Aanvinken: je kiest zelf het start en eind uur  in de handeling klaarzetten, controleren of toedienen 
 

 
 

 Standaard: geen enkele bewoner geselecteerd  10.7.10 
 
Aanvinken: je selecteert zelf enkele of alle bewoners in het handelingen scherm. 

Alle “automaat” producten tonen in de handeling “klaarzetten”  10.7.11 
 
Aanvinken: de automaat producten komen mee in de fiche van de bewoner tijdens het klaarzetten, je 
moet zelf beslissen of je ze wil zien tijdens deze actie. Zijn ze reeds verwerkt met de knop “automaat”, 
dan hebben ze reeds een groene vink staan= het klaarzetten is al klaar. 
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Status WZX inkijken  10.7.12 
 
Niet van toepassing 
 
 

 10.8 Periodes 
 
Dit zijn de toedieningsmomenten, deze worden beheerd door Caresolutions. 
Bij het starten moet je deze momenten kiezen, max. 12 , en per mail doorgeven aan het supportteam. 
(je kan dit niet zelf instellen). 
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 10.9 Afdelingen 
 

 
 
Je kan hier niets zelf aanpassen, werk je ook met WZM/WZD, komen de afdelingen en kamers van 
daaruit in MSVB . 
 

 10.10 GGDS 
 
Je kan hier niets zelf invullen (technisch) info voor op de leveringsbonnen van niet-automaat producten. 
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 10.11 Gebruikers 
 
 

 
 
De rechten die de werknemers hebben in MSVB zijn automatisch gelinkt aan het toegangsniveau en 
worden ingebracht via WZD, ben je daar aan een afdeling gekoppeld, ben je in MSVB automatisch ook 
aan die afdeling gekoppeld. 
 
Via het instellingsmenu in MSVB kan je bij gebruikers “beheer afdelingen per gebruiker” aanvinken.  
Per gebruiker kan je dan meerdere afdelingen linken aan 1 gebruiker (met het groene plusje). 
 
“Werken met een filter” kan je aanvinken als je toegang wil hebben tot alle afdelingen: 
è Naast je login en paswoord, kan je ook al een afdeling kiezen. 

 
è Dan verschijnt een selectielijst in het hoofdscherm met de afdelingen. Zo hier ook de afdeling 

kiezen die je wenst te beheren op dat moment. 
 

è Tevens kan je op elk moment een andere afdeling kiezen om automatisch de filter aan te passen 
in een aantal schermen (=geen log-out nodig). 
 

è Ben je voorschriften aan het aanmaken voor bepaalde afdelingen, dan kunnen andere 
gebruikers, die dit tezelfdertijd zouden doen, niet verder werken. 
 

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. 
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Je kan ook een gebruiker als “dokter” kenbaar maken in MSVB: vul “ deze gebruiker is de dokter” in. 
Je kan hier ook een gebruiker als vervanger van een dokter aanduiden: vul in. 

 10.12 Toegangsrechten 
 
Je kan de toegangsrechten voor MSVB hier bekijken, maar je moet ze instellen in het WZD. 
 
 

 
 
 

Verpleegkundige: enkel toegang tot handeling  10.12.1 
 
Aanvinken: beperkt de toegang enkel tot het handelingenscherm: klaarzetten/controleren/toedienen. 
 

Compendium: sterke toegangsrechten automaat  10.12.2 
 
Aanvinken: je kan de toedieningsvorm “automaat” niet wijzigen in een andere vorm en een andere 
vorm kan niet gewijzigd worden in “automaat” + het stock beheer  bij medicatie kan niet aangepast 
worden + hoeveelheid per verpakking is geblokkeerd + het toegangsrecht “geen stock per vorm”  (zie 
1.1) verschijnt niet meer. 
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 10.13 Apotheken 
 

 
 
De communicatie voor bestellingen en bestanden vanuit MSVB naar je apotheek worden hier 
ingegeven.  
Dit doet het supportteam van Caresolutions.  
Je hebt de keuze : fax of mail, Homelink, HD Medi en Doseer Link. 
Er kan ook ingegeven voor welke afdelingen een bepaald pad geldig is. 
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 START TO … MSVB 11.
 
 

• Ben je een prille gebruiker, dan is het aangewezen om eerst de basis van MSVB goed te 
leren kennen en gebruiken: 
 
è Koppel de bewoners aan een arts. Werk je met WZM en/of WZD komt dit 

automatisch ook in MSVB. De voorwaarde is wel dat er gesynchroniseerd wordt 
en de gegevens van de arts correct zijn ingevuld. Is er geen arts gekoppeld, kan 
je de medicatiefiche niet aanmaken. 

è Vul de medicatiefiches van de bewoners correct in. 
è Voer elke wijziging in de fiches in. 
è Gebruik elke dag het handelingen scherm: klaarzetten/controleren/toedienen 
è Maak voorschriften aan via de knop “voorschriften” in de medicatie- of 

stockfiche. 
è Gebruik deze manueel aangemaakte voorschriften om een bestelling te doen 

vanuit MSVB: via fax of mail naar je apotheek. 
è Neem eens een kijkje in lijsten, er zitten er zeker tussen die nu al nuttig kunnen 

zijn. 
 

• Hierdoor raak je vertrouwd met een aantal schermen die belangrijk zijn, later bij de 
opstart het stockbeheer en IMV= Individuele Medicatie Voorbereiding (automaat). 

• Dit alles zorgt ervoor dat je vlot overstapt op het automatisch stockbeheer en IMV. 
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 START TO … STOCK 12.
 

 12.1 Instellingen 
 

Om te starten met het MSVB stockbeheer moeten er eerst een aantal instellingen aangepast 
worden.  
è Klik op: Diversen / instellingen  (voor meer  zie 10.3 en verder) 

  

           
 

 

Bewoners  12.1.1 
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• Vink AAN: 
 

 
è Bestelling  voorstellen bij toevoeging nieuwe therapie  

 
è Voorraad naar 1 verpakking dwingen bij toevoeging antibiotica 

 
è “Autom. Beheer” vragen met ten minste 1 actieve therapie 

 
 

• Vul IN:  
 
è Actieve drempel ( in dagen)= Dit staat standaard op 7. D.w.z. dat de applicatie ervoor moet 

zorgen dat we voor 7 dagen medicatie in stock hebben. Later, als het stockbeheer goed 
loopt, kan je het aantal dagen verminderen of zelfs op nul zetten. 

 
 

Voorschriften  12.1.2 
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• Vink AAN:   

è stocks te controleren bij ontvangst. 

è Beheer  “medicatie teruggeven” na ontvangst. 

Compendium  12.1.3 
 

 
 

• Je kan hier voor een bepaalde toedieningsvorm “geen stockbeheer” aanvinken (in de eerste 
kolom) bv. voor druppels en siropen: de medicatie die onder die vorm valt, staat dan 
automatisch zonder stockbeheer. 

 

Apotheken  12.1.4 
 
Spreek met je apotheek af hoe de bestellingen van uit MSVB naar hen mogen verstuurd worden (fax, 
mail, homelink). 
Het is belangrijk dat je dit doet: geen bestelling met MSVB = je kan ook niets ontvangen. Ontvangen is 
belangrijk bij stockbeheer: je stock wordt door te ontvangen automatisch verhoogd. 
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 12.2 Praktisch 

Medicatiefiche  12.2.1 
 

• Zorg dat de medicatiefiches van de bewoners correct aangemaakt zijn. 
 

 

Stocks  12.2.2 
 

Om te starten met automatisch stockbeheer moet je alle medicamenten tellen en noteren bij “in 
stock” in de stockfiche.  
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• Hou rekening met de datum  waarop je telt en ook hoe je telt: tel je mee wat klaarstaat of niet.  
Deze datum kan je bovenaan rechts in de stockfiche aanpassen. 
 

• Controleer ook of bij “details specialiteit” de stuks per verpakking ingevuld is: 
è Stuks per verpakking:  Geeft het totaal weer van het aantal eenheden in de verpakking. Vb. 

28 co. in een doosje = 28 stuks per verpakking  
è bij siropen, insuline of ampullen kan dit 1 fles zijn  = 1 stuk zijn, of 5 amp per verpakking = 5 

stuks. Opgelet: de medicatiefiche rekent hier soms anders. Stuks zijn dan IU of ml of 
druppels.  

è Wil je graag stockbeheer toepassen, dan moet je een omrekening uitvoeren. Bv. insuline 5 
flacons X 3ml (per flacon) en 1ml = 100 IU). Dus stuks per verpakking is dan 5 x 3 x 100 = 
1500 IU = stuks /verpakking.  

è Natuurlijk kan je ook  “GEEN STOCK BEHEER” aanvinken.  Dit betekent dat de stock niet 
actief wordt opgevolgd en dat er nooit automatisch een voorschrift gecreëerd wordt. Bv. 
voor zalven, oogdruppels e.d. (!!! Dit slaat op het product : dus dit geldt voor alle 
bewoners!!!) 

 
 

Status + dokters  12.2.3 
 
Automatisch beheer dient voor elke bewoner aangevinkt te worden. Je kan dus “klein” beginnen en 
bv. bij 5 bewoners starten of met een kleine afdeling. 
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• Bewoners waarvoor het automatisch beheer niet op staat, krijgen een donker gele kleur in het 
selectiescherm bewoners. 

 
 

LET OP : HET STOCKBEHEER BEGINT NU DEFINTIEF TE LOPEN !!!! 

 

Bezoeken dokters  12.2.4 
 
Er kunnen nu voorschriften worden aangemaakt in functie van de actuele stock(Zie 3.3).  
 

Bestellen/ontvangen  12.2.5 
 
Medicatie die besteld is, moet je als ontvangen registreren: zo wordt de stock van de bewoners 
verhoogd in MSVB. Dit doe je via het scherm “voorschriften” (zie 3.2)  

 
 

 12.3 Bedeling/stocks  
 
• Zeer belangrijk als je met het stockbeheer werkt: hier moet je per dag de stock verwerking in 

MSVB definitief afsluiten. 
• Het verbruik bij de bewoners wordt definitief in mindering gebracht.  

 

Verwijderen  12.3.1 
 

• Je kan lijnen ook verwijderen: opgelet: er gebeurd niets met de stock = het verbruik die dag is 
nul voor alle bewoners. 
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Enkel gegenereerd  12.3.2 
 

• Dit wil zeggen dat MSVB informatie verzameld heeft: uit het “handelingen” scherm. 
• Voor elke datum waarop je dergelijke acties in MSVB gedaan hebt, maakt het pakket hier een 

datum lijn aan. 
• Doe je niets met deze lijnen zullen je stockcijfers niet kloppen. 

 12.3.2.1 Bewerken 
 

• De “enkel gegenereerde” lijnen kan je bewerken met de “bewerken” knop: je kan bij een 
bewoner de hoeveelheid, die normaal in mindering moet worden gebracht, nog aanpassen. 
 

        
 

• Bv. er moet 1 pil gegeven worden = er wordt 1 afgetrokken van de stock. Maar je laat een pil 
vallen: er moeten eigenlijk 2 pillen in mindering worden gebracht: dit geef je hier in. 

• Je kan via “commentaar” noteren waarom je medicatie hebt aangepast: kan je nog nalezen in 
het log van de stockfiche van de bewoner. 

• Na het wijzigen met de groene vink links onder bevestigen. 
• Bewerken hoef je niet chronologisch te doen. 
• De lijn komt nu als “bewerkt” in de lijst te staan. 
• De stock is nu echter nog steeds niet definitief verwerkt. 
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 12.3.2.2 Stock reeds bijgewerkt 
 

• Na het bewerken kan je de knop “stock” gebruiken: de stock wordt voor deze datum in 
mindering gebracht = definitief afgesloten. Je krijgt nog een controlescherm. 

• Opgelet: controleer vooraf of de handelingen zijn afgetekend, dit kan daarna niet meer! 
• Stock reeds bijgewerkt wil zeggen de stock van de bewoner voor die dag volledig in mindering is 

gebracht. 
 

            
 

• De bruine lijnen, in het stockverminderingsscherm, zijn de medicaties die geen stockbeheer 
hebben. 
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• Ter controle krijg je nog een extra bevestigingsscherm na het klikken op de groene vink links 
onderaan. 

 

 
 

• Deze stockbewerking doe je in principe dagelijks, hoe stipter je dit doet, hoe accurater de 
stockgegevens in de fiche zullen zijn. 
 
 

Archiveren  12.3.3 
 

• Lijnen met “stock reeds bijgewerkt” kan je uit het scherm naar de historiek verplaatsen door op 
de knop ”archiveren”  te klikken. 

 

Historiek  12.3.4 
 

• Dit scherm geeft je alle lijnen die ooit gearchiveerd zijn. 
 
 
 

 12.4 Welke  handelingen in MSVB hebben allemaal te maken met het stockbeheer? 
 
 

• Tabblad handelingen/klaarzetten à vanaf het moment dat je medicatie klaarzet of de 
automaat knop gebruikt,  wordt er stock in mindering gebracht (achter de schermen). 

• Bij het aanmaken van voorschriften à bezoeken dokters: de stock wordt berekend t.e.m. het 
volgende bezoek, met een buffer van X aantal dagen.  
 

 
 

• Als je medicatie gaat bewerken (tabblad bedeling/bewerken) 
o Vb. medicatie die je niet gegeven hebt 

§ D’Arc Jeanne asaflow op 0 gezet omdat bewoner misselijk was 



 

   MSVB 10.3  pag. 155 van 172 
Caresolutions 

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

o Vb. medicatie die je hebt laten vallen  
§ Nightingale Florence: cedocard laten vallen en 1 extra uit de stock genomen (2 

i.p.v. 1) 
 

 

• Medicatie geven à indien er een staand order ingebracht is bij de bewoner, moet deze ook in 
mindering gebracht worden. (via gegevens stuks). 
 

 
 

• Medicatie lenen : de stock wordt in mindering gebracht bij de bewoner bij wie je geleend hebt. 

 
 

• Medicatie teruggeven: de medicatie die je  teruggeeft wordt opgeteld bij de bewoner aan wie u 
de medicatie teruggeeft. 
 

 
 

• Medicatie ontvangen à Vanaf het moment dat u medicatie ontvangt, wordt de stock opgeteld. 
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• Opgelet: bij de status “verpakking opgebruiken” wordt de stock al vóór de effectieve ontvangst 
verhoogt. Dit is nodig om MSVB een juiste berekening te kunnen laten uitvoeren. Bij ontvangst 
van de medicatie wordt het aantal stuks niet bijgeteld zoals dat normaal wel gebeurt. 
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 START TO … STOCK + AUTOMAAT 13.
 

 

 13.1 Instellingen 
 

• Om te starten met het MSVB stockbeheer/Automaat moeten er eerst een aantal instellingen 
aangepast worden.  Een deel van deze instellingen wordt door het supportteam gedaan, verder 
kan je er zelf nog een aantal activeren. 

• Klik op: Diversen / instellingen 
 

                 
 
 
 

Bewoners  13.1.1 
 
(zie ook 10.3) 
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• Vink AAN: 
 

 
è Bestelling  voorstellen bij toevoeging nieuwe therapie  

 
è Voorraad naar 1 verpakking dwingen bij toevoeging antibiotica 

 
è “Autom. Beheer” vragen met ten minste 1 actieve therapie 

 
è Producten met (*)in vet op het maandelijks blad 
 

• Vul IN:  
 
è Actieve drempel ( in dagen)= Dit staat standaard op 7. D.w.z. dat de applicatie ervoor moet 

zorgen dat we voor 7 dagen medicatie in stock hebben. 
 

 

Voorschriften  13.1.2 
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• Vink AAN:   

è Stock te controleren bij ontvangst. 

è Bestelling onmogelijk voor type voorschriften=ALLES 

è Beheer “medicatie teruggeven” na ontvangst 

è Automatische splitsing v/d bestelling volgens automaat 

 

Compendium  13.1.3 
 

 

• Producten die beheerd worden door de automaat worden aangevinkt in de tabel “via 
automaat”  

• De toedieningsvorm Automaat / >>>Automaat<<< wordt door de support aangemaakt. (zie10.5) 
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Handeling  13.1.4 
 

 
 
 

• Vink Aan: (niet verplicht) 
 
è Boodschap automaat datum reeds behandeld 
è Alle “automaat” producten tonen in de handeling “klaarzetten”. 
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Apotheken  13.1.5 

        
 
 

• Op voorhand spreek je af met je apotheek op welke manier er besteld zal worden, zowel voor 
de gewone medicatie als voor de automaat producten. 

• Daar zijn heel wat technische gegevens die hier ingevuld moeten worden: mail deze door of laat 
je apotheek dit doen (smtp, ftp, login, wachtwoord). 

 

 13.2 Nazicht formularium/bewonersfiches 
 
 

• Als je een Excel-lijst, met CNK, van de medicaties die door de automaat moeten worden 
beheerd, aan het supportteam bezorgt, kunne ze die lijst importeren in MSVB = de 
bestaande fiches van alle bewoners  worden op deze manier aangepast naar de status 
“automaat”. 

• Het is nuttig om deze zaken tijdig te doen: een fiche die weinig van deze, in de toekomst 
automaatproducten, bevat, zal bij overschakeling ook maar weinig in automaat hebben. 
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• Als je een geneesmiddel wenst toe te voegen aan de automaat, wijzig je zijn 
toedieningsvorm (in de fiche) naar >>>Automaat<<<  

 
 

• Selecteer in het formularium, het product dat gewijzigd moet worden .Klik op de fiche. 
• Wijzig de toedieningsvorm naar >>>Automaat<<<: opgelet: doe dit niet zonder overleg met 

de apotheek. 

• Beslis ook tijdig welke medicatie door de automaat zal worden klaargezet. Niet in automaat: 
poeder, druppels, siropen, zalven = evident. Medicatie die een erg wisselende posologie 
heeft kan soms ook moeilijk zijn in automaat (bloedverdunners!) 

• Start je met het stockbeheer, dan kan je dit doen voor 1 bewoner. Start je met automaat, 
dan moet je minimaal een volledig afdeling opstarten. Je kan nog steeds een bepaalde 
bewoner uitsluiten, maar dat doe je dan manueel in de medicatiefiche. 
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 13.3 Praktisch 
 

 Medicatiefiche  13.3.1 
 

• Probeer je medicatiefiche zo correct mogelijk in te vullen en kies zoveel mogelijk voor automaat 
producten: je moet minder zelf klaarzetten. 

• Je hebt nu in de fiche een extra kolom achteraan “klaargezet door”.  Je bepaalt hier of een 
automaat product klaargezet wordt door het WZC of de automaat. 

 
 
AUTOMAAT MEDICATIE TOEVOEGEN: 
 
• Je start op dezelfde manier als bij gewone medicatie. 
• Je selecteert  zoveel mogelijk automaat medicatie natuurlijk = extra kolom met groene vink in het 

formularium/compendium. 
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• Na bevestiging krijg je dan de volgende keuze: je kiest “automaat”. 
 

         
 
• Hier kan je echter ook medicatie die als toedieningsvorm <<<<automaat>>>> heeft,  toch laten 

klaarzetten door het WZC, kies dan “WZC”  à dit vind je terug in de laatste kolom in  de 
medicatiefiche. 
 

  
 

• Heb je “WZC” aangeduid, gebruik je daarna het knopje “wijzigen posologie” om hetzelfde product 
opnieuw toe te voegen. Nu vink je “automaat” aan + de datum van wijziging is dan de datum 
waarop de medicatie door automaat zal worden klaargezet. 
 

 
 

 
 
 

• Dit kan handig zijn voor kortverblijf bewoners of nieuwe bewoners die eerst de eigen medicatie nog 
opgebruiken of als de bestelling van de zakjes al verzonden is. 
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è Dit resulteert in 2 lijnen in de fiche voor hetzelfde product: 1tje voor het WZC en 1tje voor de 

automaat. 
è De medicatie verschijnt ook zonder (*) in de fiche. 

 
 
 

Status + dokters  13.3.2 
 
Automatisch beheer dient voor elke bewoner aangevinkt te worden. 
 

 
 
!!!! Heel belangrijk: vanaf nu loopt het stockbeheer!!!! 

 

Handelingen  13.3.3 
 

 13.3.3.1 Automaat medicatie aftekenen 
 

• De handeling “klaarzetten” wordt afgetekend van het moment dat je de medicatiefiches 
doorstuurt met de automaat knop. 

• Je moet enkel nog de niet–automaat producten klaarzetten en aftekenen. 
• Je kan kiezen: of je selecteert om de ganse fiche te bekijken of je vinkt de automaat producten 

af = je ziet ze niet in de fiche staan tijdens het aftekenen. 
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• Kies je “alles” bij klaarzetten, zie je de beide in de fiche staan: automaat reeds afgetekend, de 
gewone nog te behandelen. 

 

 
 

 
• Controleren en toedienen aftekenen doe je ALTIJD  met de selectie “alles”. 
• Zijn er wijzigingen bij de automaat medicatie, krijgen zij ook een verbodsteken. (handig als je 

zakjes zijn klaargemaakt vóór de wijziging). 
• Je hanteert verder dezelfde werkwijze bij de handelingen als voor de gewone medicatie. 

 

 13.3.3.2 Automaatbestand doorsturen 
• Werk je met de automaat, wordt het klaarzetten in feite uitbesteed. 
• De medicatiefiches van de bewoners zijn de instructies voor de automaat om zakjes/blisters op 

de juiste manier te vullen = klaarzetten. 
• De fiches zullen dus tot bij de automaat moet geraken: dit doe je door de knop “automaat” te 

gebruiken. 
• Je selecteert alle toedieningsmomenten, een bepaalde periode, alle afdelingen of enkel de 

afdelingen met automaatmedicatie. 
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• De medicatie, die met deze knop verstuurd is, krijgt ook een groene vink = de handeling 

“klaarzetten” is afgetekend. 
• Je krijgt een verwittiging als een collega de verzending reeds gedaan heeft. 

 

               
 

 13.3.3.3 Wanneer stuur je de fiches door ? 
 

• Dit wordt afgesproken met je apotheek: op een bepaalde dag, voor een bepaalde termijn. 
• Bv. je stuurt zondagavond de fiches door voor komende woensdag t.e.m. de dinsdag daarna. De 

levering van de zakjes komt op dinsdag avond binnen. 
• Zijn er wijzigingen in de fiches na de verzending: spreek duidelijk af met de apotheek: je kan de 

wijzigingen ook nog doorsturen, maar hier is het tijdstip belangrijk: is de automaat al gestart 
met het vullen van de zakjes bv. 

• Afhankelijk van deze afspraken zal je bepaalde medicatie manueel moeten klaarzetten of komen 
er bv. extra zakjes met enkel de extra of gewijzigde medicatie. 
 

 

Bedeling/stocks  13.3.4 
 

• Zeer belangrijk als je met het stockbeheer werkt: hier moet je per dag de stock verwerking in 
MSVB definitief afsluiten. 

• Het verbruik bij de bewoners wordt definitief in mindering gebracht.  
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 13.3.4.1 Verwijderen 
 

• Je kan lijnen ook verwijderen: opgelet: er gebeurt niets met de stock = het verbruik die dag is 
nul voor alle bewoners. 
 
 

 13.3.4.2 Enkel gegenereerd 
 

• Dit wil zeggen dat MSVB informatie verzameld heeft: uit het “handelingen” scherm, ontvangen 
medicatie, lenen/teruggeven voor een bepaalde datum. 

• Voor elke datum waarop je dergelijke acties in MSVB gedaan hebt, maakt het pakket hier een 
datum lijn aan. 

• Doe je niets met deze lijnen zullen je stockcijfers niet kloppen. 

 13.3.4.3 Bewerken 
 

• De “enkel gegenereerde” lijnen kan je bewerken met de “bewerken” knop: je kan bij een 
bewoner de hoeveelheid, die normaal in mindering moet worden gebracht, nog aanpassen. 
 

        
 

• Bv. er moet 1 pil gegeven worden = er wordt 1 afgetrokken van de stock. Maar je laat een pil 
vallen: er moeten eigenlijk 2 pillen in mindering worden gebracht: dit geef je hier in. 

• Je kan via commentaar noteren waarom je medicatie hebt aangepast: kan je nog nalezen in het 
log van de stockfiche van de bewoner. 

• Na het wijzigen met de groene vink links onder bevestigen. 
• Bewerken hoef je niet chronologisch te doen. 
• De lijn komt nu als “bewerkt” in de lijst te staan. 
• De stock is nu echter nog steeds niet definitief verwerkt. 
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 13.3.4.4 Stock reeds bijgewerkt 
 

• Stock reeds bijgewerkt wil zeggen de stock van de bewoner voor die dag volledig in mindering is 
gebracht. 

• Opgelet: controleer vooraf of de handelingen zijn afgetekend, dit kan daarna niet meer! 
• Na het bewerken kan je de knop “stock” gebruiken: de stock wordt voor deze datum in 

mindering gebracht = definitief afgesloten. Je krijgt nog een controlescherm. 
 

            
 

• De bruine lijnen zijn de medicaties die geen stockbeheer hebben. 
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• Ter controle krijg je nog een extra bevestigingsscherm na het klikken op de groene vink links 
onderaan. 

 

 
 

• Deze stockbewerking doe je in principe dagelijks, hoe stipter je dit doet, hoe accurater de 
stockgegevens in de fiche zullen zijn. 
 
 

 13.3.4.5 Archiveren 
 

• Lijnen met “stock reeds bijgewerkt” kan je uit het scherm naar de historiek verplaatsen door op 
de knop ”archiveren”  te klikken. 

 

 13.3.4.6 Historiek 
 

• Dit scherm geeft je alle lijnen die ooit gearchiveerd zijn. 
 
 

 13.4 Veel gestelde vragen automaat 

Als medicatie niet door de automaat moet worden klaargezet, hoe doe ik dat?  13.4.1 
 

• In de medicatiefiche van de bewoner kan je via het knopje “wijzigingen posologie” de status 
aanpassen (zie 13.3.1). 

 
 

Waar kan ik zien dat het product in de automaat zit?  13.4.2 
 

• Door het product op te zoeken in het formularium/compendium, zie je in de tabel  Automaat 
een groene vink staan bij het medicijn. 



 

   MSVB 10.3  pag. 171 van 172 
Caresolutions 

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

        
 

Kunnen de voorschriften automaat/niet automaat apart afgedrukt worden?  13.4.3 
 

• Indien in de instellingen/ voorschriften deze rubriek aangevinkt is. Daardoor worden de 
bestellingen, maar ook de voorschriften apart behandeld: dus ook zo afgedrukt. 

 
 

Hoe kan ik een bewoner op een “automaat” afdeling makkelijk op niet automaat  13.4.4 
zetten? 

 
• In de bewonersfiche bij “status en dokters” kan je “zonder automaat” aanvinken. 
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  Veel gestelde vragen MSVB 14.

 14.1 Wat bij ziekenhuisopname? 
 
Bij ziekenhuisopname het agenda beheer gebruiken in de medicatiefiches bij “Status + dokter”. 
Zie 3.1.15 

 14.2 Hoe vul ik een medicatiefiches in? 
Via de bewonersfiche, knop medicatiefiche. 
Zie 3.1.3 

 14.3 Hoe geef ik extra medicatie? 
Via de knop “medicatie geven”, onder de werkbalk “algemeen. 
Zie 3.6 

 14.4 Hoe duid ik aan dat ik medicatie niet geef? 
Via de handelingen, bij “toedienen” . 
Zie 8.4.2 

 14.5 Hoe ga ik iets lenen? 

 14.5.1.1 Vanuit medicatiefiches 
Via de bewonersfiche, in de medicatiefiche: knopje “lenen”. 
Zie 3.1.3.10 

 14.5.1.2 Tijdens het klaarzetten van medicatie 
Via de knop medicatie lenen, onder de werkbalk  “algemeen”. 
Zie 3.7.1 

 14.5.1.3 Vanuit de noodkoffer 
Via de medicatiefiche, knopje “noodmedicatie” of via het knopje “lenen” onder de werkbalk 
“algemeen”. 
Zie 3.1.3.10 + 3.7.1 

 14.6 Hoe maak ik een magistrale bereiding aan? 
Via medicatie toevoegen in de medicatiefiche of rechtstreeks in het formularium. 
Zie 3.1.3.1 of 4.4  
 

 14.7 Waar vul ik de vervaldatum in? 
Via de stockfiche in de bewonersfiche. 
Zie 3.1.2.5 
 
  
 


