BVAS-Meldpunt Recip-e (vervolg 1)
1. Kan er ook een smartphone gebruikt worden om een elektronisch voorschrift af te printen
of de patiënt een akkoord te mailen?
Vanaf 1 januari 2018 zal u via een mobiele module ook elektronisch geneesmiddelen kunnen
voorschrijven. U zal dan ook tijdens huisbezoeken elektronisch geneesmiddelen kunnen
voorschrijven.
U moet hiervoor niet per se het bewijs van het elektronisch voorschrift afdrukken. De patiënt
dient zijn eID bij zijn of haar apotheker aan te bieden, waarna de apotheker bij het inlezen
van de eID het geneesmiddelenvoorschrift van de server van Recip-e kan ophalen en het
geneesmiddel kan afleveren.
2. Welke software heb ik nodig voor mijn MAC?
U kunt voorschrijfpakketten voor Macintosh computers vinden op de markt, ofwel wachten
tot in 2017 een web-voorschrijfpakket (via RIZIV) zal aangeboden worden.
Bij technische problemen kan u de Helpdesk van uw softwareprovider contacteren om de
oorzaak van het probleem te identificeren.
Problemen, foutmeldingen, gebruiksongemakken … gelinkt aan Recip-e kunnen gemeld
worden aan éénlijn.be (telefonische helpdesk 050/77.11.11 of info@eenlijn.be). Ook kunt u
uw problemen melden aan Recip-e zelf via support@recip-e.be.
3. Wanneer moeten specialisten met een elektronisch voorschrift beginnen?
Vanaf 1 januari 2018 zal elke zorgverstrekker die geneesmiddelen mag voorschrijven
(huisartsen, artsen-specialisten, tandartsen en vroedvrouwen) gebruik moeten maken van
Recip-e en elektronisch geneesmiddelen moeten voorschrijven.
Vanaf 1 januari 2018 wordt het elektronisch voorschrift de regel. Het papieren voorschrift
kan dan enkel nog in noodgevallen (bv. overmacht, huisbezoeken,…) worden gebruikt.
De wetgeving hierrond is echter tot op vandaag nog niet op punt gesteld.
4. Hoe moet ik het elektronisch voorschrift organiseren als ik alleen geschreven dossiers
gebruik en geen patiëntendossiers op pc beheer?
Voor de artsen die zelden geneesmiddelen voorschrijven of geen klassieke praktijk (meer)
uitoefenen voorziet de overheid en de vzw Recip-e een eenvoudig elektronisch systeem. Dit
systeem zal in de loop van 2017 uitgerold worden.
U verneemt hierover later meer via onze e-nieuwsbrieven en de websites www.recip-e.be en
www.vlaamsartsensyndicaat.be
5. Kan ik ook homeopathische remedies en orthomoleculaire supplementen elektronisch
voorschrijven?
Alle geneesmiddelenvoorschriften, ongeacht de inhoud, kunnen elektronisch aangemaakt en
verzonden worden naar Recip-e.

6. Ik ben een bejaarde huisarts (68 jaar) maar had graag nog enkel jaartjes gewerkt. Het
medisch gedeelte van ons werk beheers ik nog perfect. Echter die IT-toepassingen, die nu
per 01/01/2018 verplicht gaan worden, het elektronisch voorschrift, dat krijg ik niet meer
onder de knie. Als dat verplicht is, moet ik mijn praktijk dus stoppen. Ik kan dat mijn
patiënten niet aandoen.
Hopelijk wordt er voor ons, oudere huisartsen, nog een gedoogbeleid gevoerd?
In het akkoord artsen-ziekenfondsen van 22.12.2015 werd overeengekomen dat het gebruik
van het elektronisch medisch dossier voor huisartsen slechts verplicht zou worden vanaf
2020. Maar het verplicht elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen wordt verplicht
vanaf 01.01.2018. De BVAS en het Kartel hebben al herhaaldelijk op deze inconsistentie
gewezen bij minister De Block en blijven aandringen deze verplichting slecht in 2020 te laten
ingaan. Nadien zal u misschien veel minder voorschrijven. U kan geneesmiddelen blijven
voorschrijven zonder over een programma voor het globaal medisch dossier te beschikken
via een eenvoudig programma dat wordt ter beschikking gesteld voor collega’s die slechts
sporadisch voorschrijven.
7. Hoe kan ik als arts met Recip-e beginnen? Ik heb het programma nog niet. Ik ben
gepensioneerde arts met behoud van mijn recht om geneesmiddelenvoorschriften te
maken. Waar en hoe kan ik met Recip-e beginnen? Hoe moet ik dit downloaden op mijn
computer?
U hebt sowieso een voorschrijfprogramma nodig die beschikbaar is op de Belgische markt.
Bij technische problemen kan u de Helpdesk van uw softwareprovider contacteren om de
oorzaak van het probleem te identificeren.
Problemen, foutmeldingen, gebruiksongemakken … gelinkt aan Recip-e kunnen gemeld
worden aan éénlijn.be (telefonische helpdesk 050/77.11.11 of info@eenlijn.be). Ook kunt u
uw problemen melden aan Recip-e zelf via support@recip-e.be.
8. Ik werk als arts in het buitenland en soms gebeurt het dat men mij een voorschrift vraagt
voor een medicijn in België. Kan ik dat dan niet meer meegeven?
Natuurlijk kan u dit wel vanuit het buitenland, maar u hebt een adequaat
voorschrijfprogramma nodig die beschikbaar zijn op de Belgische markt.
Bij technische problemen kan u de Helpdesk van uw softwareprovider contacteren om de
oorzaak van het probleem te identificeren.
Problemen, foutmeldingen, gebruiksongemakken … gelinkt aan Recip-e kunnen gemeld
worden aan éénlijn.be (telefonische helpdesk 050/77.11.11 of info@eenlijn.be). Ook kunt u
uw problemen melden aan Recip-e zelf via support@recip-e.be.

