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I n l e i d i n g

In 2019 heeft Recip-e belangrijke stappen gezet in de verdere richting
van de dematerialisatie van het elektronisch voorschrift. Er werd heel
wat voorbereidend werk uitgevoerd. Nieuwe Recip-e functies zouden
zowel de voorschrijvers, apothekers als patiënt een toegevoegde
waarde bieden. De specificaties voor volledige dematerialisatie
werden definitief uitgeschreven in 2019. Recip-e was er klaar voor. 
Begin april werden verschillende overlegmomenten ingelast om de
haalbaarheid van de verschillende voorstellen te bespreken met de
softwarehuizen die zowel software ontwikkelen voor voorschrijvers
als voor apothekers. Dit overleg hielp mee de noden op het terrein
verder vorm te geven. Daarnaast werd ook nagegaan of de
eindgebruikers zorgverstrekkers en patiënten op een gemakkelijke
manier naar dematerialisatie konden overstappen. Daarbij werd ook
de nadruk gelegd op blijvende veiligheid en privacy van de gegevens.
De aanvraag van de softwarehuizen voor uitstel in hun
ontwikkelingen leidde wel tot enkele veranderingen in de strakke
planning. De aanpassingen die moesten gebeuren zullen worden
geïmplementeerd in verschillende fases.
 
In 2019 werd ook een nieuwe senior projectmanager, dr Apr K.
Thorré, aangeworven om Recip-e VZW in een volgende
professionaliseringsfase te brengen en het overleg met de
verschillende stakeholders te stroomlijnen. Ter voorbereiding van het
vele werk dat nog op de stapel lag, werd ook de focus gelegd op meer
capaciteit voor ontwikkelingen en werden ook nog een aantal nieuwe
profielen aangeworven, waaronder een functioneel analist en een
communicatiemanager. Maak kennis met het ganse operationele
team via de webpagina https://recip-e.be/nl/wie-is-wie/.
 
In het eerste kwartaal van 2019 heeft Recip-e zich vooral bezig
gehouden met de continuïteit van de bestaande Recip-e diensten, de
verdere ontwikkelingen voor de nieuwe dematerialisatiefuncties en 

https://recip-e.be/nl/wie-is-wie/
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de evaluatie van de werking van Recip-e (eerste kwartaal van 2019).
Het tweede kwartaal stond in teken van de voorbereiding van de
dematerialisatie door de softwarehuizen (tweede kwartaal van 2019).
 
Het overleg met de softwarehuizen met betrekking tot de
implementatie van de nieuwe Recip-e functies stond onder andere
centraal in het derde kwartaal  (derde kwartaal van 2019). Tijdens het
laatste kwartaal van 2019 werd de aandacht vooral gelegd op de
voorbereiding van de gewijzigde geldigheid van het voorschrift en er
werd sterk gesensibiliseerd voor de verplichting naar 100 % 
 elektronisch voorschrijven voor geneesmiddelen (vierde kwartaal
van 2019). Uiteraard werden ook de ontwikkelingen in het systeem
Recip-e gedurende het ganse jaar blijvend uitgevoerd. Er werd
doorlopend gekeken om optimalisaties door te voeren die de
kwaliteit van de software ten goede kwam ten voordele van de
zorgverstrekkers en patiënten.

Laat ons samen op weg gaan naar de dematerialisatie van het
elektronisch voorschrift!

dr Apr. Katrien Thorré
 
Projectmanager Recip-e
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https://recip-e.be/wp-content/uploads/2019_Q2_kwartaalrapport_recip-e_NL.pdf
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Eerste  kwartaal
Recip-e  2019
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Het eerste kwartaal stond in functie van de continuïteit van de
Recip-e dienst en de evaluatie van de werking van Recip-e.

Studie Sven Van Laere
(hij studeerde informatica aan de VUB en vervolgde zijn opleiding
met een doctoraat in de medische wetenschappen)
 
Zoals reeds vermeld is Sven volop bezig met het onderzoeken van
de kwaliteit van de Recip-e dienst en werkt hij zo mee aan de
optimalisatie ervan. Vorig jaar heeft hij in het eerste deel van zijn
onderzoek een bevraging gedaan van apothekers over het
elektronisch voorschrift. De belangrijkste conclusie was dat er nog
wat werk aan de winkel is om de kennis over het elektronische
voorschrift op punt te zetten. Voor het tweede deel van zijn studie
voerde Sven samen met de tariferingsdienst KLAV (Koninklijke
Limburgse Apothekers Verbond) een diepgaander onderzoek uit in
Limburg. Hieruit bleek dat 97.75% van de Limburgse apothekers
een Recip-e voorschrift behandelt (dus slechts 2.25% manueel -lees:
geen Recip-e voorschrift. Een positieve evolutie dus. Verdere
resultaten van dit onderzoek werden opgenomen in een interview
met Sven dat hier te lezen is. 

Dematerialisering

Zoals reeds besproken in het vorige kwartaalrapport, kaderen deze
studies in de voorbereiding van de dematerialisering, meer bepaald
van de optimalisatie van de  “dematerialiseringsvalidator”. Wat
betreft de dematerialisering, is er goed nieuws, nl. de technische
informatie voor de softwarehuizen is beschikbaar en gevalideerd en 
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de ontwikkelingen kunnen dus weldra van start gaan! Begin april
2019 brengen we de softwarehuizen op de hoogte en bezorgen hen
alle nodige documentatie.

‘De Knop’

Daarnaast worden er op donderdag 25 april twee infosessies
georganiseerd: van 10u tot 12u voor de voorschrijfpakketten en van
14u tot 16u voor de afleverpakketten. De dematerialisering is vanaf
nu een feit. Het is een proces, waar we samen met de
softwarehuizen de handen in elkaar zullen slaan om bij de
zorgverstrekkers het beoogde resultaat te krijgen. Meer weten over
de dematerialisering? Dit kan! De white paper die Recip-e
goedkeurde samen met de patiëntenverenigingen tijdens de Raad
van Bestuur van Recip-e kan je binnenkort terugvinden op onze
website:

Dankzij de knop kan een zorgverstrekker vanuit zijn softwarepakket
een “fout” melden aan Recip-e. Deze knop is momenteel slechts in 1
softwarepakket geïntegreerd. We zijn volop bezig om hier
verandering in te brengen. In totaal  kregen we via deze knop reeds
1121 meldingen binnen. [1] 
 
Overigens kwamen 205 tickets binnen op onze support@recipe-.be,
dit zijn vragen rechtstreeks gemeld door zorgverstrekkers.
 
Deze meldingsmogelijkheid zorgt er mee voor dat we verder
kunnen optimaliseren en dat het aantal meldingen in de toekomst
kan dalen, dankzij de feedback. 
 
Hieronder ziet u een overzicht van de tickets en het percentage van
de meest voorkomende meldingen:
 

[1] We dienen hierbij op te merken dat we gedurende een bepaalde periode de tickets dubbel
kregen wegens een technische melding. Dit beïnvloedde dus de cijfers.

Jaarrapport Recip-e 2019
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De meldingen kunnen we in 3 types indelen:

Inhoudelijke meldingen

Vaak voorkomend in de apotheek met mogelijks een grote impact
op de goede werking in de praktijk.
 
Hieronder rekenen we volgende types meldingen:

- Inhoudelijk verschil Elektronisch en BEV
- CNK: Problemen / afwezigheid / oude nummers / 0000000
- Probleem VOS
- Probleem Magistraal

Inhoudelijk verschil elektronisch en BEV: Q4 2018 3.2%  t.o.v.
Q1 2019 3.0% dus een lichte nagenoeg verwaarloosbare
daling, we spreken dus van een status quo.
 
Problemen met de CNK :  Q4 2018 1.5%  t.o.v. Q1 2019 4.6% ,
wat een opmerkelijke stijging betekent. De gebruikte
databronnen blijven voor problemen zorgen. De SAMv2 kan
hierbij een oplossing zijn, maar momenteel weten we nog
niet of er een verplichting komt of niet.

Jaarrapport Recip-e 2019
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Probleem VOS werd vorig kwartaal even niet meer gesignaleerd
maar duikt dit kwartaal terug op met enkele meldingen, in totaal
goed voor 0.9%. Het gebruik van de SAMv2 zou ook hier een
oplossing bieden.
 
Probleem Magistraal was vorig kwartaal al beperkt met 0.4% en
wordt nu gehalveerd tot 0.2%. Er dienen 2 oorzaken meegegeven te
worden. Enerzijds is er soms de foute interpretatie langs
apothekerszijde dat een magistrale bereiding die als tekst
meegegeven is, fout is, wat technisch gezien voor Recip-e niet het
geval is. Anderzijds zijn voorschrijfpakketten op zoek naar goede
databronnen om bereidingen voor te schrijven en loopt daar ook af
en toe iets mis. Momenteel  overleggen we met experten van het
TMF om tot oplossingen te komen.

Deze zijn meestal te wijten aan een foute handeling of foutief
gebruik van het softwarepakket. Dit kan voorkomen in het
artsenpakket wanneer artsen per ongeluk hun voorschriften
revoken of in de apotheeksoftware, als apothekers hun voorschrift
‘in process’ blijft staan en niet teruggegeven wordt aan de Recip-e
server.  Een tweede type gebruikersmeldingen heeft te maken met
de RID en Barcode – dit kan ook een technische fout zijn – en komt
voor wanneer artsen die een BEV verschillende malen kopiëren
indien 1 BEV reeds werd afgehaald.
 
Ten opzichte van Q4 2018: 56.9% zien we een stijging in Q1 2019
naar 60.4% gerapporteerde foutmeldingen. Het betreft hier het
totaal aantal foutmeldingen en niet alleen gebruikersmeldingen.
 
Verdere analyse wees uit dat de oorzaak van meer dan 60% van de
foutmeldingen bij eHealth lag. Het ging om meldingen in verband
met het ophalen van een key of om een technische eHealth fout.
 
Wat betreft de problemen met de RID/barcode zien we een sterke
daling met een kwart van 20.7% in Q4 2018 naar 15.6% in Q1 2019.
Dit kan verklaard worden doordat vaak voorkomende kinderziektes’
bij nieuw opstartende pakketten (voornamelijk bij ziekenhuizen)
intussen verholpen zijn.      

Gebruikersmeldingen

Jaarrapport Recip-e 2019



Deze meldingen kunnen op verschillende niveaus en in iedere fase
van het proces voorkomen. Als we kijken naar echte technische
meldingen die gemeld worden via de support door
zorgverstrekkers dan zien we dat meldingen met de interpretatie
van de datum van 1.1% in Q4 2018 stegen naar 1.9%. Hierbij zijn
het de “vervaldatum” en de “datum uitvoerbaar vanaf” die vooral
voor problemen zorgen.
 
De meldingen zoals hierboven vermeld die hun oorzaak bij het
ophalen van de “key of eHealth” hebben, vallen uiteraard onder
deze categorie en zijn te wijten aan problemen bij eHealth.
 
De wekelijkse rapporteringen naar de softwarehuizen gaan verder,
er werden ondertussen ook enkele nieuwe flows toegevoegd om
deze meldingen in samenwerking met de softwarehuizen geleidelijk
van de baan te krijgen.

We lijken stilaan aan een maximum aantal zorgverstrekkers-
gebruikers te zitten.

We zien dat het aantal ziekenhuizen gelijk gebleven is, maar dat het
aantal voorschriften is toegenomen.

Meer tandartsen gingen voorschrijven, maar het aantal gemaakte
voorschriften daalde licht.
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Technische meldingen

Bijna iedereen aan boord!

Ziekenhuizen

Tandartsen

Jaarrapport Recip-e 2019



Het aantal artsen blijft stabiel, terwijl net als bij de tandartsen het
aantal voorschriften licht daalde dit kwartaal.

Een opmerkelijke stijging zien we bij de vroedvrouwen. De aantallen
blijven echter klein maar in het eerste kwartaal zagen we meer dan
een verdubbeling aan nieuwe voorschrijvende vroedvrouwen. Dit
weerspiegelde zich ook een stijging van het aantal voorschriften.

Het aantal apotheken is stabiel, de lichte daling hangt samen met
het sluiten van enkele apotheken begin dit jaar. Het aantal
voorschriften vertoonde een lichte daling, niets verontrustend, en
lag in lijn met het dalend aantal voorschriften dat uitgeschreven
werd.
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Artsen

Vroedvrouwen

Apotheken
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Vorig kwartaalrapport vermelden we ons Twitterkanaal. Onze
volgers blijven stijgen. We mochten dit kwartaal 65 nieuwe volgers
verwelkomen, waardoor we nu 244 volgers tellen.  De “Impressions”
die we achterlieten op Twitter zijn sterk gestegen tegenover vorig
kwartaal.
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Communicatie

We blijven onze communicatie en helpdeskwerking optimaliseren,
er zitten de komende drie maand heel wat nieuwe zaken aan te
komen! Benieuwd?  Lees er alles over begin juli!

Jaarrapport Recip-e 2019

https://twitter.com/e_recip


Sven (Master in de informatica en momenteel bezig met een
doctoraat in de medische wetenschappen).  doet onderzoek naar
de kwaliteit van de Recip-e dienst en het elektronisch voorschrift.
De afgelopen 3 maanden lag zijn focus op de validatie van de
ontwikkelde methodologie.
 
Sven : “We zien dat de foutenlast verminderde, maar nog niet geheel
weg is. In het najaar van 2019 verwachten we meer resultaten. De tool
die het afgelopen jaar ontwikkeld werd voor semiautomatische
validatie aan de kant van de tarificatie, wordt nu onderworpen aan een
eerste grote steekproef van elektronische voorschriften over de
verschillende softwarepakketten heen. Op die manier kan bijvoorbeeld
een fout gebruik van certificaten achterhaald worden, fouten in
voorschrijfgedrag of in de software enz.
 
Wat we o.a. zagen, is dat de KMEHR velden zoals gedefinieerd door het
eGezondheidsplatform niet altijd juist gebruikt worden. De voor
tarificatie nodige instructies worden soms in de posologie gezet, terwijl
ze eigenlijk in een apart daarvoor bestemd veld horen. De grootste
problematiek schuilt nog steeds in het misbruik van de opgelegde XPath
definities (+- 19%) die kunnen dienen ter validatie van een correct
opgesteld elektronisch voorschrift (zijnde het KMEHR-bericht aan de
achterzijde).”
 
 

Tweede kwartaal
Recip-e  2019
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Dit kwartaal stond volledig in het teken van de voorbereiding van
de dematerialisering.

Studie - Sven Van Laere

Jaarrapport Recip-e 2019



Zoals aangekondigd in het vorige kwartaalrapport hebben we de
technische specificaties (specs) ter beschikking gesteld van de
softwarehuizen. Om deze specs toe te lichten werden er twee
overlegmomenten (25 april en 7 mei) georganiseerd waarop alle
technici en managers van de softwarehuizen werden uitgenodigd.
Ze waren een groot succes, in totaal waren er een twintigtal
softwarehuizen aanwezig.  Op basis van de feedback uit deze
sessies werden de specs verder aangepast en tenslotte op vrijdag
14 juni uitgestuurd en op de website geplaatst. Aansluitend werden
er twee digitale overlegmomenten georganiseerd op 21 en 24 juni
om tegemoet te komen aan de vragen van de technici vooraleer ze
starten met ontwikkelingen. Met de gestelde vragen heeft de
helpdesk een FAQ opgesteld (zie website).

Even uitgelicht: Technisch
 
[ERR100028] is de meest voorkomende error, hij betekent dat een
voorschrift wordt opgehaald dat al ergens anders in verwerking is.
Meestal gaat het hier om specifieke cases die de servicedesk samen
met het ISV probeert op te lossen. 
 
We stelden ook vast dat er P2 voorschriften aangemaakt worden.
De enige toegelaten voorschriften zijn echter P0 en P1. Door de
interventies van onze servicedesk zien we een daling van het aantal
niet-toegelaten P2 voorschriften
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Dematerialisatie

Servicedesk
De servicedesk@recip-e.be kreeg het afgelopen kwartaal 233
tickets te verwerken rond zeer uiteenlopende onderwerpen
waaronder programmatieproblemen en foutmeldingen.

Momenteel werken we ook aan de FAQ rond de dematerialisering,
de nieuwe wettelijke verplichtingen nl. SAMV2 en de nieuwe
geldigheidsduur van het voorschrift. Bij interesse kan je inschrijven
op https://recip-e.be/nl/technical-faq/ (de vragen en antwoorden
zijn in het Engels).

Jaarrapport Recip-e 2019
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Algemeen stellen we een status quo vast ten opzichte van het
eerste kwartaal met soms heel lichte verschillen.
 
*De gebruikte cijfers van onderstaande grafieken zijn de cijfers van de
auditlog.
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Facts & Figures

Arsten

-2,22% +0,11%

-0,37% +11,40%

Tandartsen

+0,49%+2,74%

Jaarrapport Recip-e 2019
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Vroedvrouwen

+6,90% -22,22%

Ziekenhuizen

+1,17% +2,31%

Apothekers

-1,47% -0,23%

Jaarrapport Recip-e 2019
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Patiënten

+54,84% +78,60%

Graag verwelkomen wij dit kwartaal een nieuwe medewerker bij
Recip-e. Katrien Thorré (doctor in de farmaceutische
wetenschappen) leidt het project Recip-e sinds 1 april en volgt
hierbij Marc Nyssen op, die nog een tijdje advies zal geven binnen
Recip-e. Katrien zal de vele veranderingen waarin het project
terecht komt richting geven, op weg naar de dematerialisering. We
wensen haar alle succes toe met deze fantastische uitdaging.

Uitbereiding team Recip-e

Jaarrapport Recip-e 2019



Momenteel hebben we 276 volgers dat zijn er 32 meer dan in het
vorige kwartaal. Ook de impressions blijven stijgen, waardoor we
nu aan zo’n 350 impressions per dag zitten.

Dit kwartaal mochten we ook onze minister van volksgezondheid
Maggie De Block verwelkomen als één van onze nieuwe volgers!
 
Toptweet van Recip-e tijdens dit kwartaal met 928 impression was
onderstaande tweet:
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Communicatie
Twitter

Blog

Wij deden een interview met Marc Nyssen. Nadat hij meer dan tien
jaar van dichtbij betrokken was bij Recip-e geeft hij de fakkel door.
We blikten even terug op dit decennium. Je leest er alles over in
onze blogpost. 

Jaarrapport Recip-e 2019
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Overleg met softwarehuizen

Talrijke overlegmomenten met de softwarehuizen vonden plaats,
waaronder de face to face overlegmomenten en de Zoomsessies.
De software ontwikkelaars kunnen de technische specificaties en
updates via de website consulteren. Via servicedesk@recip-e.be
worden technische vragen beantwoord.

Jaarrapport Recip-e 2019
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In de maand september vroegen de softwarehuizen uitstel voor
hun ontwikkelingen in het kader van Recip-e aan het RIZIV. Er werd
beslist om de veranderingen gefaseerd te implementeren.
Concreet betekent dit dat de softwarehuizen van de
apotheekpakketten hun uitrol zullen starten vanaf 1 maart tot en
met 30 april 2020 voor wat betreft de basiszaken met betrekking tot
V4 Kmehr 1.28. Verder zullen de softwarehuizen van de
voorschrijverspakketten hun uitrol starten vanaf 1 april tot en met
1 juni 2020. De volledige dematerialisering zal geïmplementeerd
worden tegen 1 oktober 2020.
 
Door deze wijzigingen heeft Recip-e de specificaties herbekeken en
geherdefinieerd, vooral in het kader van een langer behoud van de
V2 Kmehr 1.19. Tevens werden de contentguidelines en
productieguidelines alle aangepast voor de settings die op het
terrein aanwezig zullen zijn.
 
De updates van de technische documenten kan je vinden op de
homepage van de Recip-e website.
 
Tevens kan je er het overzicht vinden van de afspraken met de
softwarehuizen.
 

Derde kwartaal
Recip-e  2019
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Fasering van ontwikkelingen

Studie optimalisatie - Marc Nyssen
Op weg naar de dematerialisering is het belangrijk dat de
softwarehuizen zoveel mogelijk gaan optimaliseren. De meeste van
de fouten die nog op het terrein aanwezig zijn, zijn in principe 
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vermijdbaar als de richtlijnen van Recip-e goed worden opgevolgd.
Tevens is het belangrijk dat de foutmeldingen goed worden
geanalyseerd, zodat men kan bijsturen.
 
In dat kader werd er op 6 september 2019 door Marc Nyssen een
analyse uitgevoerd bij softwarepakketten van apothekers en dit
over de gegevens van een ganse dag. Deze studie spitste zich toe
op de analyse van technische en operationele foutmeldingen. Het
totaal aantal fouten dat werd vastgesteld tijdens deze operatie is
2553 of 1,2% van het aantal foutloze ophalingen.
 
We vermelden hier nog eens de toegestane toestand overgangen
van de Recip-e voorschriften (in analogie met de « normale praktijk
in de apotheek) :
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De betrokken softwarepakketten zullen individueel gecontacteerd
worden en er zal voorgesteld worden om samen te werken naar
optimalisatie toe.

Servicedesk
De servicedesk@recip-e.be kreeg gedurende de maand september
129 tickets te verwerken.
 
*De maanden juli en augustus waren vakantiemaanden.
 

Jaarrapport Recip-e 2019
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Facts & Figures
Arsten

-5,87% +4,09%

+2,05% +13,72%

Tandartsen

+3,43%-1,37%

Jaarrapport Recip-e 2019



21

Vroedvrouwen

+18,28% +142,86%

Ziekenhuizen

+1,03% +3,76%

Apothekers

+2,89% -0,10%

Jaarrapport Recip-e 2019



Sinds het einde van het kwartaal hebben we een nieuwe
communicatiemedewerker mogen verwelkomen in het team. Petra
van Looy (Tweetalig bachelordiploma communication en
masterdiploma change management) heeft de functie van
Communicatie Manager opgenomen binnen Recip-e. Met de
dematerialisering in het zicht en alle komende veranderingen, zal ze
haar handen vol hebben om iedereen wegwijs te maken. We kijken
uit naar de begeleiding die ze aan de professionals op het terrein zal
geven. We wensen haar alle succes toe.
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Patiënten

+52,74% +46,18%

Uitbereiding team Recip-e

Jaarrapport Recip-e 2019



Q4 zal in functie staan van het opstellen van een communicatieplan
voor Recip-e. Na goedkeuring van dit plan zullen de eerste
implementaties nog voorzien worden vanaf begin Q4. De
doelstelling hierbij is het efficiënt en correct communiceren van
boodschappen aan de hand van verschillende kanalen naar de
doelgroepen van Recip-e.

Momenteel hebben we 310 volgers, dat zijn er 34 meer dan in het
vorige kwartaal.

23

Communicatie
Twitter

Communicatieplan Recip-e

Jaarrapport Recip-e 2019
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De termijn waarbinnen de apotheker een geneesmiddel mag
afleveren aan de patiënt en de termijn waarbinnen dat
geneesmiddel vergoedbaar is, wordt op elkaar afgestemd. De
geldigheidstermijn is standaard 3 maanden -1 dag vanaf de dag
waarop de voorschrijver het voorschrift heeft opgesteld.
 
Door het uitstel van de nieuwe technische implementaties door de
softwarehuizen, is er een tussenperiode waarbij de elektronische
voorschriften slechts 3 maanden (- 1 dag) geldig zijn. Vanaf 1/5/20
(optioneel) en 1/6/20 (verplicht) wordt er van de softwarehuizen
verwacht dat ze de nodige aanpassingen maken zodat er een
kortere of langere geldigheidsperiode toegepast kan worden dan
de standaard 3 maanden (- 1 dag) voor het elektronisch
voorschrijven.
 
Vanaf 1 november dient er een nieuw model van bewijs van
elektronisch voorschrift gebruikt te worden, waarbij de einddatum
van uitvoerbaarheid zichtbaar is. De overzichtstabellen voor
geldigheid van het elektronisch voorschrift en mogelijkheden bij
aflevering per periode zijn beschikbaar via deze link.
 
V2 Kmehr 1.19 wordt verder gebruikt, met de nodige aanpassingen
die conform zijn met de toepasselijke wetgeving, interpretaties en
technische mogelijkheden, en dit totdat de technische
aanpassingen voor V4 Kmehr 1.28 beschikbaar zijn via de software
van de voorschrijver (1/6/20 ten laatste).
 
 

Vierde kwartaal
Recip-e  2019
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Implementering op het terrein
1 november 2019
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https://recip-e.be/wp-content/uploads/GELDIGHEID-VOORSCHRIFT-ELEKTRONISCH-vdef_cons_NL.pdf


Als de voorschrijver de leeftijd van 64 jaar bereikt heeft op 1
januari 2020.
Als het voorschrift buiten het kabinet van de voorschrijver
opgesteld werd, bijvoorbeeld op huisbezoek bij de patiënt of in
een rusthuis (en verzorgingstehuis), en dit onafhankelijk van de
leeftijd van de voorschrijver.
In geval van overmacht.

Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om elektronisch voor te
schrijven voor geneesmiddelen. Tevens is het verplicht om de
authentieke referentiedatabase SAM V2 te gebruiken. 
 
De uitzonderingen die toegepast worden zijn:
 

 

25

1 januari 2020

Fasering bij implementatie van V4 door de softwarehuizen

De softwarehuizen zullen de veranderingen van Recip-e
gefaseerd implementeren, nl. fase 1 in het voorjaar en fase 2 in
het najaar van 2020.
Vanaf 1 maart tot en met 30 april 2020 zullen de softwarehuizen
hun uitrol starten met betrekking tot de basis zaken voor V4
Kmehr 1.28. 
Verder zullen de softwarehuizen van de voorschrijverspakketten
hun uitrol starten vanaf 1 april tot 31 mei 2020.
 

1 item uitgesteld

Een volledige dematerialisatie en één item per voorschrift. De
voorschrijver zullen de elektronische voorschriften op de server bij
Recip-e zetten zodat de patiënt zonder bewijs van elektronisch
voorschrift zijn farmaceutische producten kan afhalen bij een
apotheker naar keuze. Indien gewenst kan de patiënt te allen tijde
een bewijs van elektronisch voorschrift vragen tijdens zijn
consultatie bij de voorschrijver.
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De updates van de technische documenten en testscenario’s
kunnen teruggevonden worden op de homepage van de Recip-e
website. De datum duidt op de laatste aanpassing van één van de
documenten.
 
Er is eveneens een sectie specifiek gewijd aan de softwarehuizen.
Deze documentatie geeft vooral aan starters een goed overzicht
van de begeleidingsdocumenten die beschikbaar zijn. Daarnaast is
ook de presentatie beschikbaar van het digitaal overleg dat
plaatsvond op 6 december 2019 met alle softwarehuizen.
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Documentatie Recip-e en Validatie van
de software
Documentatie Recip-e

De Helpdesk van Recip-e voorziet een begeleiding bij het valideren
van de kwaliteit vooraleer ze op het terrein geïmplementeerd
wordt. Voor de software van huisartsen is er een homologatie light
voorzien voor de softwarehuizen die via Recip-e geslaagd zijn.
 
Er werden reeds 5 aanvragen tot validatie ingediend met een
startdatum vanaf 6/1/2020. Dit betreffen zowel pakketten van
apothekerssoftware als voorschrijfsoftware. Wij raden alle
softwarepakketten aan zoveel mogelijk via Recip-e te passeren om
hun kwaliteit te valideren. Een slot voor validatie van de software
kan worden geboekt via de website.
 
De validatie van de software zal ook een gedeeltelijke
geïndividualiseerde aanpak kennen. Hierbij zal gekeken worden
naar de “fouten” die nog optreden op het terrein voor de relevante
softwarehuizen (zie ook specifiek punt verder). Er zal een overleg
hieromtrent plaatsvinden om een verdere optimalisatie door te
voeren.
 

Validatie van de software
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https://recip-e.be/nl/front-page-2/
https://recip-e.be/nl/profielen/ontwikkelaars/
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Op weg naar de dematerialisering is het belangrijk dat de
softwarehuizen zoveel mogelijk gaan optimaliseren. De meest
voorkomende fouten op het terrein kunnen in principe vermeden
worden indien de richtlijnen van Recip-e goed worden opgevolgd.
Tevens is het belangrijk dat de foutmeldingen goed worden
geanalyseerd, zodat men kan bijsturen.

Identificatie-nummer van de patiënt à dit is de grootste fout
Dit zal normaal via een extra functie RN-consult vanaf 2020
systematisch worden gecheckt, en dus bijgevolg voor het
grootste deel worden opgelost.

Timestamping of niet-beschikbaarheid e-health

De belangrijkste fouten die nog optreden ter hoogte van deze
pakketten zijn: 
 

 
De frequentie van deze fouten ligt op 1/10 000.
 
Daarnaast voorzien de softwarehuizen soms automatische checks
voor de artsen: dit is verboden.
 De functies kunnen enkel MANUEEL worden gebruikt. Dit is een
belangrijke richtlijn die de softwarehuizen verplicht zijn te volgen.
 
Optimalisaties voor softwarepakketten apothekers
Het is bij de apothekerspakketten heel belangrijk dat de status
van het voorschrift op het einde van het gesprek met de
patiënt correct wordt afgesloten.
 
We vermelden hier nog eens de toegestane status overgangen van
de Recip-e voorschriften (in analogie met de “normale” praktijk in
de apotheek) :
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Optimalisaties voor softwarepakketten artsen

Optimalisatie van de software op het
terrein
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Alle betrokken softwarepakketten zullen tijdens de validatie van
hun software een persoonlijk overleg hebben met Recip-e.
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Recentelijk werd er een studie uitgevoerd door Sven De Laere (VUB)
waarbij de beide types fouten geanalyseerd werden: zowel bij de
voorschrijverspakketten als bij de apothekerspakketten. Dit betrof
een analyse rond een End-to-End semi-automatische validatie tool .
 
De resultaten van deze studie worden meegenomen in het kader
van de uitwerking van toekomstige optimalisaties bij Recip-e. U
vindt alvast de link naar de complete tekst hier.
 

Studie en optimalisatie van software

Servicedesk
De servicedesk@recip-e.be kreeg gedurende dit trimester veel
tickets te verwerken. Dit vooral in het kader van de ontwikkeling
van de V4 en de nieuwe geldigheid van de voorschriften vanaf
1/11/2019.
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386505618313078
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Artsen

+20,92% +19,38%

+8,13% +64,70%

Tandartsen

+15,78% +15,39%

Facts & Figures
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Vroedvrouwen

+96,36% +47,06%

Ziekenhuizen

+8,70%+22,27%

Apothekers

+0,02%+10,21%
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Patiënten

+90,93% -8,92%

Jaaroverzicht 2019
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32Jaarrapport Recip-e 2019



33

Recip-e organisatie

Sinds 1/1/2020 is digitaal voorschrijven verplicht! De voorzitter van
Recip-e, Dr. Marc Moens geeft ons bijkomende uitleg over deze
mijlpaal:
 
Lees het artikel en bekijk de video.

Onze voorzitter, Dr Marc Moens aan het woord

Begin 2020 werd digitaal voorschrijven verplicht! Hoe ziet de
situatie er in de praktijk uit? Wij stelden de vraag aan de
ondervoorzitter van Recip-e, Apr. Lieven Zwaenepoel:
 
Lees het artikel en bekijk de video.

Onze ondervoorzitter, Apr Lieven Zwaenepoel aan het woord

Welke veranderingen worden er verwacht sinds 1 januari 2020 voor
de thuisverpleegkundige m.b.t. het elektronisch voorschrift? Wij
stelde de vraag aan de penningmeester van Recipe, Hendrik Van
Gansebeke:
 
Lees het artikel en bekijk de video.

Onze penningmeester, Hendrik van Gansbeke aan het woord

Sinds begin november 2019 hebben we een nieuwe medewerker
mogen verwelkomen in het team. Alphonse Diedhiou
(handelswetenschappen UCMons – meer dan 10 jaar ervaring
binnen IT) heeft de functie van Functioneel analist opgenomen
binnen Recip-e. We heten hem van harte welkom binnen ons team
en wensen hem alle succes toe.

Nieuwe collega: Alphonse Diedhiou
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Momenteel hebben we 370 volgers dat zijn er 60 meer dan in het
vorige kwartaal.            
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Social Media
Twitter

Top Tweet van het afgelopen kwartaal:
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https://twitter.com/e_recip
https://twitter.com/e_recip
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Sinds het heractiveren van de pagina in de november zijn er 40
personen die de pagina leuk vinden en 51 personen die de pagina
volgen. Minimum 3 keer per week wordt er een post geplaatst in
twee talen.
 
2 Top Posts:
 

Facebook
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https://www.facebook.com/recipebe
https://www.facebook.com/recipebe


Sinds het heractiveren van de pagina in de november zijn er 78
personen die de pagina volgen. Minimum 3 keer per week wordt er
een post geplaatst in twee talen.
 
Bezoekers:
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LinkedIn

Interactiepercentage:

Top Post: Weergave: 257 & Klikken: 12
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Tot volgend
jaar
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