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1. Formulariumbeheer Medicom kan met het programma Anita.  

Instructie voor als Anita nog niet op uw PC geïnstalleerd is:  
1. Ga naar de website www.mijn.pharmapartners.nl onder Kennisbank en vervolgens Clusterbeheer en optie 

“Installatie clusterbeheer – Anita” het programma Anita downloaden en installeren. U moet dan nog hierbij hulp 
vragen van uw clusterbeheerder omdat hierbij uw clusternaam ingevuld moet worden. Met Anita kan dus 
formulariumbeheer van Medicom classic geopend worden. Vervolgens een FTO-groep aanmaken en de praktijken 
daaraan koppelen. Uw clusterbeheerder zal u nog moeten helpen om u formulariumbeheerder te maken.  

of 
2. Neem contact op met Pharmapartners Customer Support: Tel 088 688 88 00 

2. Start Anita 

 

3. Login: typ “beheer”  ENTER  medewerkerscode (2 tekens). 

 

4. Kies in het hoofdmenu scherm “2> Onderhoud bestanden Algemeen”. 

 

5. Kies in het Onderhoud bestanden Algemeen scherm B> Onderhoud Lokaal/SHB formularium 

 

mailto:huisartsen@healthbase.nl
http://www.healthbase.nl/
http://www.mijn.pharmapartners.nl/


Handleiding activeren van een Lokaal Centraal Formularium, versie 1.3 

 

Stichting Health Base 

Papiermolen 36, 3994 DK Houten NL 

T. 030-7400360; F. 030-7400365 

e-mail huisartsen@healthbase.nl web www.healthbase.nl 

6. Open zo nodig eerst 1> Onderhoud FTO groepen, maar ga verder met stap 7 als dit al geregeld is. 

 

FTO-groep raadplegen en aanstellen Formulariumbeheerders. 
Stel bij voorkeur één apotheker en één huisarts aan als formulariumbeheerder.  
Wilt u wijzigingen aanbrengen zoals praktijken/apotheek toevoegen/verwijderen of een beheerder instellen. 
Neem dan contact op met PharmaPartners (https://mijn.pharmapartners.nl/) of T: 088-6888800 

 
7. Open 2> Onderhoud formularium, druk 2x op ENTER en kies in de lijst FTO-groepen de FTO groep 

waarvoor u het formularium wilt activeren. 

 

8. Formularium zoeken:  
Met toets 'F' (filter) kan op omschrijving gezocht worden naar het centrale formularium.  
Hier een voorbeeld met formularium COPD. Typ als zoekterm COPD en druk op ENTER. 

 

 

Markeer het centrale formularium, dat geactiveerd moet worden. Let er op dat dit uw formularium 
is (te zien aan het X-nummer) en dat hiervan de status op “V” (=Vervallen) staat en druk op toets 
“C”. Hierna opent zich het schermpje “kopiëren formularium”. 
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Verplaats de cursor naar beneden naar de “L” achter Deelformularia: en wijzig de letter L in G. 
Daarna Toets F8.  

Rechtsonderaan het scherm ziet u nu Druk op ENTER en u ziet 
dat u nu een kopie van uw formularium heeft gemaakt met een “L” daarachter als teken dat dit 
formularium een lokaal formularium is. Gebruik zo nodig de wisseltoets “/” als uw kopie niet in 

beeld komt. Uw maatwerkformularium staat nu 2x in de lijst, één Centraal en één Lokaal 
formularium. 

9. Activeren van het lokaal centrale formularium. 

Markeer de zojuist gemaakte Lokale kopie (in de kolom C/L staat een L) en geef toets “W”.  
Typ “3” om naar rubriek 3 te gaan en wijzig de B in A en sluit af met toets F8. Het formularium is nu 
actief.  

 

Klaar. U kan nu met Medicom uw lokale kopie van het centrale formularium gaan testen om te zien 
of alles goed is verlopen. 
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