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Contact
informatie

De verschillende diensten van Recip-e kunnen
gecontacteerd worden aan de hand van
onderstaande e-mailadressen. Om u zo gericht
mogelijk te kunnen helpen werd de helpdeskwerking
opgedeeld in vier niveaus van support met elk hun
eigen contactpunt.

Eerste kwartaal Recip-e 2020

Algemene informatie - info@recip-e.be

Informatie voor zorgverstrekkers - info@recip-e.be

Informatie voor ontwikkelaars - servicedesk@recip-e.be

Communicatie - communication@recip-e.be
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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.

Op 1 januari 2020 werd het elektronisch
voorschrijven voor geneesmiddelen verplicht. Het
werd eveneens verplicht om de authentieke
referentiedatabase SAM V2 te gebruiken. 

Betreffende de verplichting rond het elektronisch
voorschrijven werden er enkele uitzonderingen
toegepast: 

Eerste kwartaal Recip-e 2020

I m p l e m e n t e r i n g e n
o p  h e t  t e r r e i n

1 januari 2020



De fase 1 van de dematerialisatie – V4 op het terrein
- werd verschoven naar 1 oktober voor de
voorschrijvers- en apothekerssoftware.

Eerste kwartaal Recip-e 2020

Fasering bij implementatie van V4
door de softwarehuizen

Een volledige dematerialisatie en één item per
voorschrift wordt volledig uitgesteld naar 2021. De
roll-out zal ten vroegste starten op 01/02/2021,
maar dit wordt nog later bevestigd.

Uitgesteld: 1 item verplichting



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. In deze package is ook de laatste
(dynamische) versie van de Goede Praktijken voor
het gebruik van Recip-e terug te vinden. De focus is
hier op de nieuwe functionaliteiten van V4. De
testscenario’s geven ook weer welke testen er
kunnen gebeuren zodat de kwaliteit van de
ontwikkelde software kan worden getest.

De website voorziet eveneens een sectie specifiek
gewijd aan de softwarehuizen. Deze documentatie
geeft vooral aan starters een goed overzicht van de
begeleidingsdocumenten die beschikbaar zijn. Voor
starters, zeker prescriber software, is er nood aan
de ontwikkeling voor V2 (die gebruikt wordt tot
minstens 1 september 2020) en V4 (die gebruikt kan
worden vanaf 1 september 2020).

De mogelijkheid bestaat om een slot te reserveren
in de planning van de helpdesk voor de validatie van
de software. Deze reservatie kan gemaakt worden
via de website van Recip-e. Deze mogelijkheid blijft
ook verder bestaan na implementatie van fase 1 van
V4. Wij raden sterk aan om via onze Helpdesk te
passeren die jullie kan begeleiden hierbij.
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D o c u m e n t a t i e
s o f t w a r e h u i z e n

https://recip-e.be/nl/front-page-2/
https://recip-e.be/nl/profielen/ontwikkelaars/
https://docs.google.com/forms/d/1CFap2R3mRCNMIiRT0zTXp2-L9fznw-rwGLvH2Gl5KvI/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1CFap2R3mRCNMIiRT0zTXp2-L9fznw-rwGLvH2Gl5KvI/viewform?edit_requested=true
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E v e n t s
S o f t w a r e h u i z e n

Overleg Softwarehuizen 
22/01/2020
Voor de powerpoint en FAQs, zie
Newsletter 29/01/2020 ter attentie
van de softwarehuizen

Digitaal overleg Softwarehuizen 
13/03/2020
Om de maatregelen rond Covid-19
te respecteren werd er besloten om
het overleg digitaal te organiseren.

Voor de powerpoint en FAQs, zie
Newsletter 31/03/2020 ter attentie
van de softwarehuizen

Beide meetings werden zeer positief onthaald.
Samen met de aanwezigen hebben we op een
productieve manier kunnen overleggen. We willen
graag iedereen bedanken voor de interessante
input.
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T i m e l i n e s

Fase 1 V4: 
Voorzien voor 2020

Fase 2 V4: 
Uitgesteld naar 2021



In het eerste kwartaal van 2020 zien we een duidelijke positieve
trend over de volledige lijn. Dit is een logisch gevolg van de
verplichting omtrent het elektronisch voorschrijven. We stellen
eveneens een indrukwekkende stijging vast bij het aantal
specialisten die sinds begin 2020 elektronisch voorschrijven.
Het aantal tandartsen en het aantal vroedvrouwen is eveneens
sterk gestegen. Verder zien we een sterke stijging in het aantal
elektronische voorschriften gegenereerd door de ziekenhuizen
en het aantal opgehaalde voorschriften door de apothekers.

We zijn verheugd het eerste kwartaal van 2020 te mogen
afronden met dergelijk positieve resultaten. 
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F a c t s  &  F i g u r e s

Eerste kwartaal 2020

Artsen

+0.33%
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+31.86%

Huisartsen

+9%

Specialisten

+93%
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+31%

+245%

Vroedvrouwen

+125%

Tandartsen



Eerste kwartaal Recip-e 2020

+100%

+56%

+125%

Ziekenhuizen
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+12%

+1%

Patiënten

-9%

Apothekers
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+57%
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R e c i p - e
O r g a n i s a t i e  

Onze project manager, dr. Apr. Katrien
Thorré aan het woord

Op 01/01 werd het digitaal voorschrijven
verplicht. Hoe is de aanloop naar deze

mijlpaal verlopen? Bekijk hier wat dr Apr.
Katrien Thorré, Project Manager van

Recip-e, hierover weet te vertellen:
https://bit.ly/2UCoDX6

Nieuwe aanwervingen

Recip-e is op weg naar dematerialisatie en vanuit dit
perspectief zijn heel wat voorbereidingen noodzakelijk. In
de maand februari werd een nieuwe functie Enterprise
architect/ Technical Lead ingevoerd om aan de stijgende
complexiteit binnen Recip-e tegemoet te komen.  

Daarnaast werd ook een bijkomende ontwikkelaar
aangeworven.

https://recip-e.be/nl/interview-katrien-mijlpaal-01-02-en-100-digitaal/
https://recip-e.be/nl/interview-katrien-mijlpaal-01-02-en-100-digitaal/
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C o m m u n i c a t i e

Momenteel hebben we 499 volgers dat zijn er 129
meer dan in het vorige kwartaal.
 

Twitter

Top Tweet van het afgelopen kwartaal met 5.291
impressies en 52 betrokkenheidsacties:



Sinds het heractiveren van de pagina in de
november zijn er 49 personen die de pagina leuk
vinden en 68 personen die de pagina volgen.
Minimum 3 keer per week wordt er een post
geplaatst in twee talen. 

Top Post:

Eerste kwartaal Recip-e 2020

Facebook

Sinds het heractiveren van de pagina in de
november zijn er  112 personen die de pagina
volgen, dit zijn er 34 meer dan vorig kwartaal.
Minimum 3 keer per week wordt er een post
geplaatst in twee talen. 

LinkedIn



Bezoekers:

Eerste kwartaal Recip-e 2020

Interactiepercentage:

Top Post: Weergave: 171 & Klikken: 10



O p  d e  a g e n d a

Datum: 17/06/2020
Event: Digitaal overleg met de
softwarehuizen

Eerste kwartaal Recip-e 2020

Datum: 26/06/2020 (ook 29/04/2020 -
28/05/2020)
Event: Laatste homologatiedatum
voor huisartsenpakketten

Wij werken met heel het team enthousiast verder
naar de volgende doelstellingen!
 
Team Recip-e.



Q2



In le id ing

In dit kwartaalrapport behandelen we verschillende
onderwerpen. Eerst en vooral de technische stand
van zaken : de implementatie van fase 1 van V4, de
aangepaste SDK met een nieuwe eHealth connector
en de verschillende overlegmomenten met de
softwarehuizen. De ‘facts en figures’ worden ook dit
kwartaal opgevolgd en vermeld. We bespreken
eveneens de nieuwe monitoring tool van Recip-e, de
communicatie activiteit van Recip-e en de focus
vanuit de Helpdesk. Verder verwijzen we naar het
belang van het opvolgen van de « goede
praktijkrichtlijnen » van Recip-e.

Tweede kwartaal Recip-e 2020



Contact
informatie

De verschillende diensten van Recip-e kunnen
gecontacteerd worden aan de hand van
onderstaande e-mailadressen. Om u zo gericht
mogelijk te kunnen helpen werd de helpdeskwerking
opgedeeld in drie niveaus van support met elk hun
eigen contactpunt.

Tweede kwartaal Recip-e 2020

Zorgverstrekkers: ticket@recip-e.be (helpdesk business)
 

Softwarehuis: servicedesk@recip-e.be (helpdesk
technisch)

 
Algemeen: info@recip-e.be (alle andere vragen)
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Gezien de Coronacrisis werd de implementatie van
V4 uitgesteld. De deadline voor de aanpassing die de
softwarehuizen moeten uitvoeren voor fase 1 is
verschoven naar 01/09 met een uiterste
invoegetreding op 01/10/2020.

Deze aanpassing dient te gebeuren zodat de
voorschrijvers een kortere of langere
geldigheidsperiode kunnen toepassen dan de
standaard 3 maanden bij elektronisch voorschrijven.

Daarnaast biedt de implementatie van V4 ook
andere voordelen, zoals een betere opvolging van
de kwaliteit van de software dankzij de verplichting
van identificatie van het softwarehuis (en type en
versie) via de programidentifier. Hierdoor is er een
snellere uitwisseling mogelijk en kan samen sneller
gewerkt worden aan oplossingen vanuit de
Helpdesk.

De prescriber softwarehuizen kunnen ook een
aanvraag indienen om vroeger op het terrein te
komen, maar hiervoor is een expliciet akkoord nodig
van Recip-e (en RIZIV).

I m p l e m e n t e r i n g e n
o p  h e t  t e r r e i n

Stand van zaken implementatie
V4 : uitstel wegens Corona

Tweede kwartaal Recip-e 2020



De SDK bevat de nieuwste eHealth connector
v3.19.1. Daardoor is de work-around die als
(tijdelijke) oplossing werd gecommuniceerd via de
nieuwsbrief van 31/03/2020 niet meer nodig met
name als gebruik gemaakt wordt van deze nieuwe
SDK 1.8.3.

Recip-e zal zijn eigen exclusieve « executor » SDK
vrijgeven vanaf 1/11/2020. Er werd reeds gevraagd
aan de softwarehuizen om op dat moment hun
testen uit te voeren zodat ze klaar zijn op het
moment van de dematerialisatie in 2021.

SDK 1.8.3 en Recip-e executor SDK

Tweede kwartaal Recip-e 2020



Gezien de genomen beslissing om de implementatie
van V4 voor voorschrijvers uit te stellen tot 1/10/2020
zijn er verschillende overlegmomenten geweest met
de Softwarehuizen. Om de maatregelen rond Covid-
19 te respecteren werd er besloten om het overleg
digitaal te organiseren tijdens het tweede kwartaal
van 2020:

O v e r l e g
s o f t w a r e h u i z e n

Tweede kwartaal Recip-e 2020

Digitaal overleg Softwarehuizen (extra
muros) Prescribers/ Executors – 23/04
Digitaal overleg Softwarehuizen
Hospitals (ambulant) – 27/04

De presentaties van de overlegmomenten kunnen
worden teruggevonden in de newsletter van
27/04/2020 en de newsletter van 04/05/2020.

Naast de individuele begeleiding voor de validatie
van de software door de Helpdesk, waren er ook nog
3 data voorzien waarop de homologatie kon
plaatsvinden.

Homologatie Prescribers – 29/04 &
28/05 &26/06

Een volgende stand van zaken werd zowel voor de
executors als voor de prescribers besproken in juni
2020. Ook de interactie tussen beide types 



software(huizen) bracht extra perspectief om tot
oplossingen te komen.

Tweede kwartaal Recip-e 2020

Digitaal Overleg Softwarehuizen –
17/06

Tijdens het digital overleg met de Softwarehuizen op
17/06/2020 werd de status van de implementatie van
V4 besproken. Daarnaast werden de FAQ en de Q&A
behandeld en werd er uitleg gegeven voor de follow-
up van de Softwarehuizen. De meeting werd
afgesloten met de richtlijnen voor de ‘best practice’
van Recip-e samen met de studieoptimalisaties.



M o n i t o r i n g  v a n
R e c i p - e  a p p l i c a t i e

Tweede kwartaal Recip-e 2020

Vanaf juni 2020 heeft Recip-e intern definitief een
nieuwe innovatieve monitoring tool in gebruik
genomen (na een opstart via een proof of concept).
Hierdoor is het mogelijk om de werking van de
applicatie meer in detail te analyseren en ook de
inbreuken op de «goede praktijkrichtlijn» sneller te
detecteren. Het is absoluut onze bedoeling om in
overleg met de softwarehuizen (en met onze andere
stakeholders, e-health en onze hosting provider) tot
een kwalitatief optimaal gebruik van de Recip-e
applicatie te komen.

Daarnaast biedt deze innovatieve monitoring tool
ook de mogelijkheid om KPIs van onze eigen werking
beter op te volgen. Meer volgt in het derde
trimester.



De corona crisis heeft een grote impact gehad op de cijfers van
de maanden in het 2de kwartaal. Inderdaad, vanaf april was er
een duidelijke daling merkbaar in het aantal gecreëerde
voorschriften, en ook in het aantal afgehaalde voorschriften.
We zijn verheugd het eerste kwartaal van 2020 te mogen
afronden met dergelijk positieve resultaten. 

De resultaten van de maand juni wijzen erop dat we terug naar
de normale situatie gaan vanuit het voorschrijversperspectief.
Voor de apothekers is het nog even wachten, niet alle
producten worden onmiddellijk afgehaald.

Deze maandnuances zijn niet zo goed terug te vinden in de
kwartaalgegevens. We zitten immers in een stijgende tendens
(verplichting van het elektronisch voorschrijven voor
geneesmiddelen sedert 1 januari 2020), terwijl er bijzondere
maatregelen zijn rond het Coronavirus. Daarom geven we voor
het aantal voorschriften ook de maandgegevens weer (artsen,
tandartsen, apothekers).

De Coronacrisis bood niettemin ook een opportuniteit om nog
meer elektronisch te gaan werken, omdat tegelijk een
hygiënemaatregel kon worden geimplementeerd en dus
minder contact via het papieren bewijs van elektronisch
voorschrift nodig was (BEV ; van arts naar patiënt naar
apotheker). Het was/ is tijdelijk toegelaten om op basis van de
RID en barcode, het voorschrift uit te voeren en dus zonder
BEV naar de apotheek te gaan als patiënt. Tevens is er de 

F a c t s  &  F i g u r e s
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Artsen

-1.73%

+0.70%

Tweede kwartaal Recip-e 2020

mogelijkheid om via mijngezondheid.be de voorschriften
digitaal op te halen, en zo de RID en barcode aan te bieden aan
de apotheker, hetgeen ook gereflecteerd wordt in de cijfers.

Huisartsen

+1.25%



-0.14%

-7.28%

Specialisten

Tweede kwartaal Recip-e 2020

 Tandartsen

+0.95%



+39.63%

+20.00%

-20.55%

Tweede kwartaal Recip-e 2020

Vroedvrouwen

Ziekenhuizen



+0%

-12.73%

-1.07%

Tweede kwartaal Recip-e 2020

Apothekers
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+38.27%

Patiënten

+46.48%

De evolutie van het tweede kwartaal
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R e c i p - e
O r g a n i s a t i e  

Nieuwe collega: Peter Delrue
 In dit kwartaal hebben wij een tweede nieuwe collega mogen
verwelkomen bij Recip-e die full-time de functie van Helpdesk
technisch op zich neemt. De taken die zullen worden
uitgevoerd zijn taken die te maken hebben met de validatie
van de kwaliteit van de software. We streven naar een 100 %
validatie van de software alvorens ze op het terrein wordt
geïmplementeerd. Daarnaast zullen ook de vele vragen die bij
de Helpdesk toekomen, in goede banen geleid worden.

Tweede kwartaal Recip-e 2020



Vanuit de verschillende communicatiekanalen leren
we dat posting van dezelfde boodschappen
verschillend wordt opgepikt. Hieronder vind je
meer details. Daarnaast groeit onze community die
onze communicatie mee opvolgt.

C o m m u n i c a t i e

Momenteel hebben we 502 volgers dat zijn er 3
meer dan in het vorige kwartaal.

Twitter

Top Tweet van het afgelopen kwartaal met 4.590 
impressies en 45 betrokkenheidsacties:

Tweede kwartaal Recip-e 2020



Sinds het heractiveren van de pagina in de maand
november vorig jaar zijn er 55 personen die de
pagina leuk vinden en 74 personen die de pagina
volgen. Minimum 3 keer per week wordt er een
post geplaatst in twee talen.

2 Top Posts:

Sinds het heractiveren van de pagina in de
november vorig jaar zijn er  112 personen die de
pagina volgen. Minimum 3 keer per week wordt er
een post geplaatst in twee talen. 

Facebook

LinkedIn

Tweede kwartaal Recip-e 2020



Bezoekers:

Interactiepercentage:

Top Post: Weergave: 132 & Klikken: 4

Tweede kwartaal Recip-e 2020



O p  d e  a g e n d a

Tweede kwartaal Recip-e 2020

Nu de publieke apotheken alle op V4 werkzaam
zijn, is de focus vanuit Recip-e (en in het bijzonder
de Helpdesk) vooral gericht op de ziekenhuizen. De
softwarepakketten die de ziekenhuisapotheken
voorzien van hun software, zullen individueel
worden gecontacteerd. Indien je nog niet werd
gecontacteerd, kan je ook zelf contact opnemen
(servicedesk@recip-e.be). Wij brengen de komende
maand de volledige stand van zaken in kaart.

Daarnaast zal ook de focus liggen op de validatie
van zowel de software van de voorschrijvers in
ziekenhuizen (ambulante setting) als de software
van de afleveraars in ziekenhuizen (ambulante
setting).

Tevens is er een blijvende sterke opvolging van de
optimalisatie van de software op het terrein
vandaag, en dit in lijn met het « Best Practice»
document dat ook gepubliceerd werd op de
website van Recip-e.  

Wij werken met heel het team enthousiast verder naar
de volgende doelstellingen!

Tot volgend kwartaal,
Team Recip-e.
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In le id ing
Aan het begin van de zomervakantie zetten we
krachtig het derde kwartaal van 2020 in. 

Voor de softwarehuizen stond er een erg belangrijke
mijlpaal op het programma: de eerste fase van de
dematerialisatie die technisch mogelijk werd dankzij
de overschakeling naar V4 Recip-e. Deze
implementatie brengt een groot comfort met zich
mee voor de voorschrijvers en de patiënten: het
kunnen toepassen van een kortere of langere
geldigheidsperiode op het elektronisch voorschrift
dan de standaard drie maanden. Er ging heel wat
voorbereidend werk aan vooraf om alles in goed
banen te laten lopen. De pilootprojecten met enkele
gemotiveerde en vrijwillige softwarehuizen tijdens
de maand augustus waren gedurende dit proces een
grote hulp!

Tijdens dit kwartaal werden er adviesraden
opgestart op het terrein om de eerste
voorbereidingen naar dematerialisatie toe gericht te
kunnen organiseren. Daarnaast is het ook de
bedoeling om de noden van het terrein snel te
capteren, en om te zorgen dat innovatie kan worden
geïmplementeerd. De waardevolle informatie die we
uit dit overleg konden meenemen zal zonder twijfel
geïmplementeerd worden in de toekomstige
strategie van Recip-e vzw. Tevens werden er heel
wat overlegmomenten ingepland met stakeholders
ter voorbereiding van het communicatieplan voor
dematerialisatie.

Derde kwartaal Recip-e 2020 - INLEIDING



Verder kan u in dit kwartaalrapport de cijfers van de
maanden juli, augustus en september terugvinden
en de belangrijkste punten wat betreft de
communicatie van Recip-e. Op de laatste pagina kan
u tevens een overzicht vinden van wat er op de
planning staat in het laatste kwartaal van 2020.

Wij wensen u alvast veel leesplezier en bedanken u
voor uw interesse in de activiteiten van Recip-e.
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Contact
informatie

De verschillende diensten van Recip-e kunnen
gecontacteerd worden aan de hand van
onderstaande e-mailadressen. Om u zo gericht
mogelijk te kunnen helpen werd de helpdeskwerking
opgedeeld in drie niveaus van support met elk hun
eigen contactpunt.

Zorgverstrekkers: ticket@recip-e.be (helpdesk business)
 

Softwarehuis: servicedesk@recip-e.be (helpdesk
technisch)

 
Algemeen: info@recip-e.be (alle andere vragen)
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Na een warme oproep via de sociale media en de
verschillende netwerken van Recip-e en onze
stakeholders, contacteerden heel wat
geïnteresseerden ons voor de verschillende
adviesraden.

B u s i n e s s

Opstart adviesraden

Adviesraad voorschrijvers
Een adviesraad voor voorschrijvers werd in augustus
opgestart. Dit betreft een groep van zowel
specialisten (al dan niet in ziekenhuisverband) als
huisartsen, met één gemeenschappelijk doel,
namelijk hun bijzondere interesse in de digitalisering
van de gezondheidszorg. Het is erg boeiend om de
verschillende noden rechtstreeks uit het terrein te
kunnen capteren. Dat zorgt ervoor dat we ook
meteen oplossingen aangeboden krijgen door de
gebruikers van de applicatie van Recip-e zelf.
Daarnaast biedt het opportuniteiten om onze
diensten steeds te innoveren en te optimaliseren.
Geïnteresseerde artsen zijn nog welkom. Graag een
seintje naar communication@recip-e.be.

Adviesraad apothekers
Heel wat enthousiaste apothekers  hebben ook onze
oproep beantwoord en willen graag mee helpen aan
de komende dematerialisatie en andere toekomstige
diensten van Recip-e vzw. Deze adviesraad zal
worden opgestart in november. 

Derde kwartaal Recip-e 2020 - BUSINESS
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Intussen werd al veel met de beroepsorganisaties
van de apothekers samengewerkt om knelpunten op
het terrein op te lossen. Met de implementatie van
fase 1 kunnen we nu het overleg opbouwen rond
fase 2 van de dematerialisatie.

Adviesraad softwarehuizen
Een adviesraad voor softwarehuizen werd ook
opgestart. Zowel softwarepakketten voor
voorschrijvers als apothekers alsook ziekenhuizen
(ambulant) hebben zich aangemeld. Dit
overlegforum biedt de mogelijkheid om meer in
detail in te gaan op specifieke problemen die
voorschrijvers/ apothekers hebben en om
oplossingen te zoeken voor gestelde noden.
Daarnaast biedt het ook een uitwisseling van best
practice, tegelijk gekoppeld aan wat er op het terrein
noodzakelijk is.

Op weg naar dematerialisatie met de input van
de adviesraden
Dankzij het feit dat we 3 type adviesraden hebben
ingesteld, kunnen we ook de vragen van de ene
adviesraad voorleggen aan de andere, en zo
terugschakelen met gevatte antwoorden, of nog
verder uitwerken om tot optimale oplossingen te
komen.

Het perspectief van elke stakeholder is anders, en
vertrekt vanuit de eigen professionele
mogelijkheden en noden. Daarom zijn we erg
enthousiast met deze bijkomende
overlegmogelijkheden. Deze geïntegreerde aanpak
maakt ook deel uit van de strategie die 

Derde kwartaal Recip-e 2020 - BUSINESS



Recip-e wenst te volgen. De bedoeling is finaal dat
patiënten, ook eindgebruikers (bijvoorbeeld via het
patiëntenplatform), naast de zorgverstrekkers, op de
juiste manier geholpen kunnen worden voor hun
voorschriften. De insteek vanuit de patiënten
gebeurt via een regelmatig overleg met de patiënten
associaties.

Fase 1 dematerialisatie en op weg
naar fase 2
Activatie van nieuwe software voor V4 Recip-e 

Deze aanpassing was nodig zodat de voorschrijvers
een kortere of langere geldigheidsperiode kunnen
toepassen dan de standaard 3 maanden bij
elektronisch voorschrijven. 

De implementatie van fase 1 dematerialisatie was
initieel voorzien voor juni 2020. De software voor de
apothekers was zoals gebruikelijk al eerder uitgerold,
grotendeels tegen eind april 2020. De uitrol van de
voorschrijverssoftware was omwille van de
bijzondere situatie met de COVID-pandemie een
moeilijke optie. Daarom was er een akkoord om deze
fase later uit te rollen. De noden lagen inderdaad bij
het aanmaken van nieuwe softwaremogelijkheden
die bijvoorbeeld ook de teleconsulting in goede
banen heeft geleid. Er kwam een uitstel tot 1 oktober
2020, met de optie van uitrol van vrijwillige
softwarepakketten in augustus 2020. Heel wat
softwarepakketten hebben zich kandidaat gesteld, en
werden individueel gecoacht door Recip-e. Hierdoor
konden voorschrijvers die deze software op hun 
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computer hadden, vroeger opstarten met een
flexibele geldigheidsdatum van de voorschriften die
ze creëerden.

Overleg met verschillende stakeholders

De dematerialisatie van volgend jaar (fase 2) voorziet
dat de patiënt de optie krijgt om zonder een bewijs
van elektronisch voorschrift naar de apotheker te
gaan en zijn producten af te halen bij de apotheker
op basis van zijn elektronische identiteitskaart. Dat is
inderdaad het geval voor een digitale patiënt.
Onverminderd deze optie, zal het steeds mogelijk zijn
dat de patiënt ook een geprinte versie van het
elektronisch voorschrift kan ontvangen tijdens zijn
consultatie bij de arts. In dat kader heeft Recip-e
overleg gepleegd met de verschillende patiënten
associaties om zowel de boodschappen als de
kanalen optimaal te identificeren. Ook de
voorschrijvers en de apothekers werd gevraagd om
hun voorkeuren weer te geven.

Intussen is er ook een sterke evolutie naar de
mogelijkheden voor zowel de patiënt als de
zorgverstrekkers, om via allerhande tools in de
toekomst de voorschriften te kunnen visualiseren.
Dat gaat van zelf toegang hebben tot de voorschriften
via een website, bijvoorbeeld, mijngezondheid.be,
alsook tot Apps die binnenkort op de markt zullen
komen voor patiënten zodat ze via hun smartphone
altijd en overal het voorschrift op zak zullen hebben.
Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden die ook een
overdracht tussen arts en patiënt voorzien, of tussen
arts en apotheker.
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De COVID-pandemie heeft trouwens een versnelling
gebracht in de deze opties, doordat het toegelaten
was en nog steeds is, om ook zonder bewijs van
elektronisch voorschrift naar de apotheker te gaan,
en bijvoorbeeld op basis van de RID (een unieke
cijfer- en lettercode op het elektronisch voorschrift)
de producten te ontvangen. Recip-e is voorstander
om ook een afbeelding van de inhoud van het
voorschrift te voorzien, omdat het soms mogelijk is
dat de code niet correct werd overgeschreven.
Niettemin werkt deze dematerialisatie (very) light
wel goed en betekent ze een eerste versnelling op
weg naar fase 2 van de dematerialisatie.

De implementatie van fase 1 dematerialisatie was
initieel voorzien voor juni 2020. De software voor de
apothekers was zoals gebruikelijk al eerder
uitgerold, grotendeels tegen eind april 2020. De
uitrol van de voorschrijverssoftware was omwille
van de bijzondere situatie met de COVID-pandemie
een moeilijke optie. Daarom was er een akkoord om
deze fase later uit te rollen.
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De startdatum van de therapie wordt nu ook voor de
patiënt vermeld op het BEV (bewijs elektronisch
voorschrift), en is niet langer alleen zichtbaar op het
elektronisch voorschrift zelf (dat in dat geval dus zich
beperkt tot een therapeutische instructie van de arts
naar de apotheker). Hier vindt u de officiële
communicatie.

Posologie versus regimen: wat is nu
het verschil
Met het oog op een goed medicatieschema voor elke
patiënt, is het noodzakelijk dat ook het elektronisch
voorschrift voorziet in dezelfde structuur van de
posologie. De “posologie” (gestructureerd of niet
gestructureerd) is verplicht op een (elektronisch)
voorschrift. 

De term posologie wordt gebruikt voor niet-
gestructureerde posologie. De term regimen wordt
gebruikt voor gestructureerde posologie. Het is de
bedoeling dat er bij het opstellen van het elektronisch
voorschrift zoveel mogelijk gestructureerd wordt
voorgeschreven zodat dit eenduidig is voor zowel de
patiënt als de apotheker.

Veranderingen formaat  voor bewijs
van elektronisch voorschrift
Nu ook (therapeutische) startdatum vermeld op
het bewijs van elektronisch voorschrift
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F a c t s  &  F i g u r e s

Artsen

+1.29%

+6.08%

Kwartaalcijfers
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Huisartsen & Specialisten

+3.68%

-0.27%

+12.74%

Tandartsen
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+39.63%

+1.23%

+20.00%

Vroedvrouwen
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0%

+21.68%

+58.83%

Ziekenhuizen

Ziekenhuisapothekers
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7.03%

+4.35%

+0.77%

Apothekers
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169.16%

+102.49%

Patiënten

Maandcijfers
Voorschriften
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Implementeringen op het terrein

I m p l e m e n t e r i n g  &
H e l p d e s k

Stand van zaken implementatie V4 fase 1

Gezien de COVID context werd de implementatie van
fase 1 uitgesteld naar 1 oktober 2020.

Tijdens de maand augustus gingen de pilootprojecten
van de voorschrijverspakketten voor de
implementatie van V4 succesvol van start. Daarna
startte de uitrol bij de voorschrijverspakketten op
grotere schaal vanaf 1 september.

Positieve lijst V4 – Status V1/V4

Vanaf 1 oktober zal er een lijst gepubliceerd worden
met alle softwarepakketten die volledig zijn
overgeschakeld naar V4. Enkel de softwarehuizen met
een identificeerbare Program Identifier zullen op deze
positieve lijst kunnen verschijnen. Het is dus
belangrijk om ervoor te zorgen dat uw softwarepakket
correct geïdentificeerd kan worden.

Upgrade infrastructuur Recip-e

In de nabije toekomst wordt er een nieuw Recip-e
platform gelanceerd om een goede voorbereiding
naar dematerialisatie toe te kunnen verzekeren.
Daarbij werd gedacht aan de vele extra load die er zal
zijn: we stappen bij fase 2 over naar 1-item 
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voorschriften en tevens wordt nog een verdere
stijging van het aantal elektronische voorschriften
verwacht voor geneesmiddelen (gezien de wettelijke
verplichting sedert 1 januari 2020). In oktober zal het
mogelijk zijn om de nieuwe omgeving te testen op
ACC (de exacte datum wordt nog gecommuniceerd).

Pilootprojecten
Samen met enkele gemotiveerde softwarehuizen
kreeg Recip-e de mogelijkheid enkele pilootprojecten
op te starten om de nieuwe aanpassingen (V4)
vervroegd uit te rollen. De samenwerking met de
verschillende partijen leidt tot een aangename en
productieve associatie. De voordelen en resultaten
van deze pilootprojecten kunt u terugvinden op de
website.

Overleg softwarehuizen
Er werd een overlegmoment georganiseerd met de
Softwarehuizen voor vragen rond de positieve lijst V4.
Om de maatregelen rond Covid-19 te respecteren
werd het overleg digitaal georganiseerd tijdens het
derde kwartaal van 2020:

Digitaal overleg Softwarehuizen
(via teams) 
30/09 - 09h30 t.e.m. 10h00

Knelpunten op het terrein - helpdesk
In het derde kwartaal werden er een aantal
knelpunten vastgesteld voor de voorschrijvers en de
apothekers. Er was dus nood aan verdere
optimalisatie van de softwarepakketten.
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Te weinig laten valideren van de software via
Recip-e (betreft vooral de niet-
huisartsenpakketten)

Toekomstige actie: kwaliteitslabel zal voorzien
worden voor wie zich voorafgaandelijk aan de
inproductiestelling laat valideren

Onduidelijkheid over de program identification
ID; Deze is nog niet overal conform onze
richtlijnen en werd nog niet door iedereen
doorgegeven

Dit zal in de toekomst deel uitmaken van het
kwaliteitslabel

Sommige testen in het validatiedocument waren
niet duidelijk. Dit zullen we in de toekomst
voorkomen door er een duidelijke omschrijving
aan toe te voegen en een concrete doelstelling te
formuleren

Onduidelijkheid over de verplichting posologie en
regimen – zie eerder in dit kwartaalrapport

De geldigheid werd niet overal correct
geïmplementeerd met exact 3 maanden – 1 dag
geldigheid en er was de vraag hoe de data op het
BEV moeten verschijnen (uitgestelde aflevering is
niet meer toegelaten)

Het gebruik van het BEV met een oude lay out

Vanuit de voorschrijverspakketten werd Recip-e met
de volgende knelpunten geconfronteerd:
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RID-generator die niet meer werkt. Dit probleem
werd meteen opgelost.

Sommige voorschriften waren niet leesbaar. Het
kan zijn dat de voorschrijver het voorschrift niet
op de correcte manier heeft aangemaakt
Voorschriften die ‘in process’ blijven staan,
waardoor een andere apotheker het voorschrift
niet kan verwerken
Het doorgeven van de RID als code (zonder BEV)
gaf soms problemen (wegens fout
overgeschreven, …)

Vanuit de apothekerspakketten ondervonden we de
volgende punten:

We dringen er nogmaals op aan dat
softwarepakketten zich laten valideren via Recip-e
vooraleer in productie te gaan. Op weg naar fase 2
dematerialisatie zullen we vanuit Recip-e publiceren
wie een validatie succesvol heeft doorstaan. Hiermee
willen we graag constructief de goede
softwarepakketten ondersteunen.

We doen een warme oproep om zich te abonneren
op de technische Newsletter van Recip-e (en ook die
van eHealth) zodat de belangrijke veranderingen op
tijd gekend zijn. Enkelen kenden bijvoorbeeld de
deadline voor V4 niet. Sommigen waren niet op de
hoogte van de nieuwe SDK en wisten niet dat eHealth
nieuwe certificaten had geïnstalleerd. Deze
miscommunicatie kan lijden tot problemen en/of
knelpunten op het terrein, die nochtans proactief
voorkomen kunnen worden.
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Vanuit de verschillende communicatiekanalen leren
we dat posts van dezelfde boodschappen
verschillend worden opgepikt door onze doelgroep.
Elk kwartaal blijft onze community in volume
toenemen. Hieronder vindt u meer details.

C o m m u n i c a t i e

Momenteel hebben we 537 volgers dat zijn er 35
meer dan in het vorige kwartaal.

Twitter

Top Tweet van het afgelopen kwartaal met 1.468
impressies en 19 betrokkenheidsacties:

Er is dus veel interesse voor de notificaties van
Recip-e en de werken worden ook proactief op
het terrein gevolgd.
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Sinds het heractiveren van de pagina in november
vorig jaar zijn er 62 personen die de pagina leuk
vinden en 82 personen die de pagina volgen.
Minimum 3 keer per week wordt er een post
geplaatst in twee talen.

2 Top Posts:

Sinds het heractiveren van de pagina in november
vorig jaar zijn er 112 personen die de pagina
volgen. Minimum 3 keer per week wordt er een
post geplaatst in twee talen.

Facebook

LinkedIn
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Bezoekers:

Interactiepercentage:

Top Post: Weergave: 119
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Tijdens het derde kwartaal zijn er verschillende
blogposts online gekomen. Hieronder een
overzicht van de verschillende onderwerpen. We
geven ze hier weer in volgorde van verschijnen.

Blogartikels

Pilootprojecten V4: Softwarehuizen (25/08)

Samen met enkele gemotiveerde
softwarehuizen kreeg Recip-e de
mogelijkheid een pilootproject op te
starten om de nieuwe aanpassingen
(V4) vervroegd uit te rollen. 

Geldigheid – Overgangsperiode 1/9/2020 tot
1/10/2020 (01/09)

Vanaf 01/10/2020 kan de voorschrijver
voor kortere of langere
geldigheidsperiode kiezen bij het
opstellen van zijn voorschrift. Maar wat
gebeurt er met de voorschriften met
een geldigheidsduur langer dan 3
maanden, in de overgangsperiode van
1 september 2020 tot 1 oktober 2020?

Aangepaste geldigheidsduur: de voordelen op
het terrein (10/09)

Vanaf 1 oktober 2020 kan de huisarts
of specialist een kortere of langere
geldigheidsduur toepassen dan de
standaard 3 maanden bij elektronisch
voorschrijven. We spraken met dr. Apr.
Katrien Thorré van Recip-e VZW over
deze verandering.
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Bijna een jaar geleden werd de
geldigheidsduur en de
terugbetalingsperiode van het
voorschrift gelijkgesteld. Sindsdien
bedraagt de termijn standaard 3
maanden min 1 dag, vanaf de dag
waarop de voorschrijver het voorschrift
heeft opgesteld. Op 1 oktober 2020
staat er een nieuwe wijziging op de
planning.

Wat gebeurt er met de geldigheid van het
voorschrift vanaf 1 oktober 2020? (21/09)

Ook afgelopen kwartaal stuurden we tweemaal de
Recip-e Flash uit naar alle abonnees. Sinds het
bestaan van de Recip-e Flash hebben bijna 100
mensen zich ingeschreven voor de maandelijkse
algemene Newsletter.

Recip-e Flash
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O p  d e  a g e n d a

Wij werken met heel het team enthousiast verder
naar de volgende doelstellingen!

Tot volgend kwartaal,
Team Recip-e.

10 jaar Recip-e 
We sluiten het jaar af met een knipoog
naar een belangrijke verjaardag voor
Recip-e! De vzw bestaat reeds 10 jaar! Wij
brengen voor deze gelegenheid graag in
kaart wat Recip-e heeft verwezenlijkt de
afgelopen 10 jaar en waar de weg ons
vandaag heen leidt.

Dit zullen we nu beperkt houden wegens de COVID
en de telewerkstimulaties, maar eind volgend jaar
2021 hopen we dit samen na de implementatie van
de dematerialisatie fase 2 gretig te kunnen vieren.
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In le id ing
Het laatste kwartaal van 2020 werd stevig ingezet.
We kunnen stellen dat het een bewogen jaar
geweest is voor Recip-e met veel veranderingen en
ontwikkelingen. Deze inspanningen zullen de weg
naar dematerialisatie in 2021 ten goede komen. 

Fase 1 dematerialisatie werd afgerond en we slaan
gemotiveerd de weg in naar Fase 2. Om de business
continuity nog beter te kunnen verzekeren naar de
toekomst toe, stapt Recip-e eveneens over op een
nieuwe infrastructuur.

Met de dematerialisatie in zicht werden er heel wat
voorbereidingen getroffen in samenwerking met
onze stakeholders tijdens de overlegmomenten met
softwarehuizen, de adviesraden met
zorgverstrekkers en een nieuwe werkgroep rond
communicatie en vorming. Tevens werd er een
kleinschalig onderzoek uitgevoerd om af te toetsen
hoe de patiënten in de toekomst gebruik wensen te
maken van de digitale mogelijkheden bij de
voorschrijver en bij de apotheker.
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Verder kan u in dit kwartaalrapport een overzicht
vinden van de cijfers en de evolutie voor het jaar
2020 en de belangrijkste mijlpalen van Recip-e. Aan
het einde van dit kwartaalrapport kan u eveneens
een overzicht vinden van wat er op de agenda staat
voor 2021.

Wij wensen u alvast veel leesplezier en bedanken u
voor uw interesse in de activiteiten van Recip-e. 
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Contact
informatie

De verschillende diensten van Recip-e kunnen
gecontacteerd worden aan de hand van
onderstaande e-mailadressen. 

Contact voor vragen: servicedesk@recip-e.be
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In 2021 zal de dematerialisatie de grootste mijlpaal
zijn. In aanloop van deze belangrijke deadline
worden er in dit laatste kwartaal van 2020 enkele
essentiële voorbereidingen getroffen.

B u s i n e s s

Dematerialisatie

Opstarten werkgroep
Er werd een werkgroep communicatie en vorming
opgestart om de communicatie omtrent de
dematerialisatie naar de verschillende doelgroepen
zo efficiënt en doelgericht mogelijk te laten
verlopen. 

Deze werkgroep werd voorbereid op basis van de
input die Recip-e reeds kreeg van het terrein tijdens
adviesraden die eerder dit jaar werden
georganiseerd.

Verschillende stakeholders nemen deel aan de
werkgroep zodat de communicatieteksten ook heel
breed gedragen worden over de verschillende
stakeholders in het gezondheidslandschap heen.
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Vanaf 2021 zal de communicatie uitgewerkt worden
in verschillende fasen waarin er voor elke doelgroep
een gerichte en duidelijke boodschap opgesteld zal
worden. Deze boodschap zal verder in bruikbare
communicatiemiddelen gegoten worden. In eerste
instantie zullen de zorgverstrekkers (voorschrijvers
en apothekers) worden ingelicht, en later ook de
patiënten en burgers.

Kleinschalige enquête
Ter voorbereiding van de werkgroepen en de
communicatie rond dematerialisatie werd er een
enquête opgesteld om kleinschalig te toetsen hoe de
patiënt gebruik wenst te maken van de digitale
mogelijkheden in de toekomst, zowel bij de
voorschrijver als bij de apotheker. 
Ter duiding: de enquête werd uitgevoerd bij mensen
die minimaal gebruikelijk met een computer werken
en met email werken (thuis). Dit betrof een kleine
groep (n = 40), en betrof in hoofdzaak
Nederlandstaligen (7 Franstaligen).
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90% van de ondervraagden hebben de gewoonte
om frequent met een computer te werken thuis
of op het werk.
72,50% verkiest geen papieren voorschrift bij de
arts en zal de medicatie afhalen op basis van zijn
eID.
75% zou, indien hij/zij toch een papieren bewijs
van elektronisch voorschrift wil ontvangen, dit bij
de arts vragen tijdens de consultatie.
30,41% zal altijd een papieren voorschrift bij de
arts blijven vragen indien het ook anders kan,
29,05% zou dit nooit meer doen.
75% geeft aan bij de apotheker de medicatie te
willen afhalen met de eID indien hij/zij de kans
heeft om zonder papieren voorschrift te gaan.

Is de digitalisering voor iedereen van toepassing?  
Denk aan de oudere generatie zonder
smartphone
Papier zelf printen is niet efficiënt wanneer je
direct naar de apotheker gaat
Kan apotheker zaken toevoegen die niet op
voorschrift staan? 
Kan ik ergens aangeven dat ik een aanvullende
verzekering heb zodat ik direct een bvac krijg of
zelfs dat het direct naar de verzekeraar gestuurd
wordt? 
Hoe zit het met privacy? 

De resultaten leerden ons onder andere volgende
stellingen:

Er werden eveneens enkele suggesties/bedenkingen
gegeven aan het einde van de enquête:
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Komt er een gelijkaardig systeem voor andere
zaken zoals de kinesist?
Apps/ digitale oplossingen werken echter enkel
als er internet is.

Pilootstudie: dematerialisatie in productie

Er werden twee pilootprojecten opgestart om de
nieuwe functies gelinkt aan dematerialisatie te testen
in reële situaties. Beide apotheken worden nauw
opgevolgd om de bevindingen zo efficiënt mogelijk te
kunnen toepassen op de softwarepakketten die nog
aan het ontwikkelen zijn. Verdere analyse van deze
pilootprojecten zullen in de komende maanden
gecommuniceerd worden.
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F a c t s  &  F i g u r e s

In onderstaande grafieken kan u de evolutie
waarnemen van het jaar 2020:
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I m p l e m e n t e r i n g  &
H e l p d e s k

Tijdens het derde kwartaal werden er aardig wat
vooruitgangen geboekt en implementaties gedaan:

Sinds 01/10/2020 hebben de softwarehuizen hun
systeem zodanig aangepast dat voorschrijvers een
kortere of langere geldigheidsduur kunnen hanteren
dan de standaard drie maanden. Dit brengt
verschillende voordelen met zich mee. Voor de
voorschrijver is de flexibiliteit heel belangrijk, zij
kunnen nu duidelijk een beperking in de tijd opleggen.
Voor de apotheker is de terugbetaalbaarheid
duidelijker en is er geen discussie meer mogelijk over
de geldigheidsdatum. Op deze manier kunnen
eventuele frustraties bij de patiënt vermeden worden.

Activatie van nieuwe software voor V4 Recip-e

Fase 1 afgerond 

Op weg naar Fase 2
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Het is noodzakelijk dat de voorschrijvers de
implementatie van V4 ook doorvoeren (indien nodig
kan dit manueel). Er werd een digitale mededeling
naar alle voorschrijvers gestuurd waarin de situatie en
de mogelijkheden werden uitgelegd. Deze
communicatie is verlopen via de HealthBox.



Vanuit Recip-e blijven we de voorschrijvers motiveren
om de bijgewerkte software zo snel mogelijk te
implementeren. Extra informatie voor de
eindgebruiker kan teruggevonden worden op de
website van Recip-e.

Roll out naar V4
Enkel V4 wordt nog gebruikt sinds 1 november 2020.
De oudere V1 (voorschrijvers) en de V3-V2 (executors)
werden op 31 oktober uitgeschakeld. 

Nieuw platform
Sinds 21 november schakelde Recip-e over op een
nieuwe infrastructuur om zich nog beter voor te
bereiden op de dematerialisatie. Dankzij deze
wijzigingen wordt de business continuity verzekerd en
zal een eventuele storing beter opgevangen kunnen
worden.

Executors/ apothekers starten de
roll-out op 01/02/2021 en
eindigen op 31/03/2021

Digitaal overleg met softwarehuizen

 Goede praktijken
Homologatie
Privacy vlag

Er werd een overlegmoment georganiseerd met de
softwarehuizen op dinsdag 17 november voor de
validatie van de software (fase 2 V4). 
Verder werd er aandacht besteed aan de volgende
topics:

Belangrijke datums m.b.t.
dematerialisatie
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Homologatie prescriber GP V4 fase 2
Validatie prescriber SP V4 fase 2
Validatie prescriber hospital SP V4 fase 2
Validatie executor public V4 fase 2
Validatie executor hospital V4 fase 2

In de nieuwe package op onze homepage, is er een
opdeling. Het is nu duidelijker welk
validatiedocument moet gebruikt worden voor welke
doelgroep:

Prescribers/ voorschrijvers
starten de roll-out op 01/04/2021
en eindigen op 31/05/2021

Op deze manier is de volledige dematerialisatie V4
fase 2 geïmplementeerd tegen 01/06/2021.

Opsplitsing homologatie-/
valideringsdocumenten

Knelpunten op het terrein

Verwerking van de Renewal werd
gecommuniceerd via Newsletter (geen
vermelding van Renewal op een voorschrift
waarop terugbetaalbare producten staan).
In sommige situaties waren bepaalde RID’s niet
leesbaar. Sinds de overgang naar V4 werden deze
problemen grotendeels opgelost. 

Vanuit de voorschrijverspakketten werd Recip-e met
de volgende knelpunten geconfronteerd: 

Vanuit de apothekerspakketten ondervonden we de
volgende punten: 
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Er was nood aan bijkomende informatie over de
manier waarop reservaties en mandaten getest
kunnen worden op ACC.
Vragen i.v.m. beginmoment.
Wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de
SDK die aangeleverd worden door Recip-e
kunnen er verschillen waargenomen worden
tussen Expiration date in kmehr en metadata. Dit
werd verholpen.
Er worden in sommige situaties verkeerde
programma identificaties gebruikt, die niet altijd
toegevoegd zijn in kmehr EN metadata. Dit werd
via de validaties verder afgedwongen.

De softwarehuizen aanmoedigen om een timeslot
voor validatie aan te vragen.
Bepaalde softwarehuizen waren zeer laat op de
hoogte van de deadline V4. Er zal in de toekomst
op worden toegezien dat iedereen de boodschap
tijdig ontvangt.
De beschikbaarheid op ACC was niet altijd goed.
De problemen werden meestal langs de kant van
e-Health opgelost.
Renewal
Bijkomende communicatie over het voorschrijven
van meerdere verpakkingen op 1 voorschrift - 1
voorschrift per verpakking i.v.m.
terugbetaalbaarheid

Tijdens dit kwartaal hebben we een aantal
belangrijke topics behandeld:

In het vierde kwartaal hebben we ongeveer 200
tickets ontvangen, waarvan er 180 werden
afgehandeld. 
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We doen een warme oproep aan alle softwarehuizen
om zich te abonneren op de technische Newsletter
van Recip-e (en ook die van eHealth) zodat iedereen
tijdig op de hoogte is van de komende aanpassingen
en meetings.
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Het operationeel team van Recip-e bestaat vandaag
uit verschillende personen, waaronder de
directeur, een IT-coördinator/ Architect, een
software liason, 2 ontwikkelaars en een functioneel
analist. Daarnaast zijn er ook verschillende
deeltijdse functies zoals DPO,
communicatiemanager, en een aantal
administratieve functies.

H e t  t e a m
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Vanuit de verschillende communicatiekanalen leren
we dat posts van dezelfde boodschappen
verschillend worden opgepikt door onze doelgroep.
Elk kwartaal blijft onze community in volume
toenemen. Hieronder vindt u meer details.

C o m m u n i c a t i e

Momenteel hebben we 572 volgers, dit zijn er 35
meer dan in het vorige kwartaal. 

Twitter

Top Tweet van het afgelopen kwartaal met 3832
impressies en 60 betrokkenheidsacties:
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Facebook

Sinds het heractiveren van de pagina in november
2019 zijn er 74 personen die de pagina leuk vinden
en 98 personen die de pagina volgen. Minimum 3
keer per week wordt er een post geplaatst in twee
talen.



Sinds het heractiveren van de pagina in november
2019 zijn er 134 personen die de pagina volgen.
Minimum 3 keer per week wordt er een post
geplaatst in twee talen.

LinkedIn

Top post:

Vierde kwartaal Recip-e 2020 - COMMUNICATIE



Bezoekers:

Top post: Weergave: 60
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Van 0 tot 10 met Marc Nyssen (7/12)
Recip-e bestaat 10 jaar. We gingen in
gesprek met Marc Nyssen over zijn
ervaringen en loopbaan. Hij speelde
namelijk een belangrijke rol tijdens de
opstart van de vzw als architect van de
Recip-e toepassing!

Lees meer …

Dr. Putzeys over zijn 10 jaar Recip-e
(15/12)
Dr. Theo Putzeys vertelt over hoe hij de
evolutie van Recip-e ervaren heeft. We
spraken met hem over de opstart van
Recip-e en de uitdagingen die daarmee
gepaard gingen. 

Lees meer …

De mijlpaal van 01/10 door de ogen
van een apotheker (10/11)
We spraken met Charles Ronlez over
de veranderingen van 1 oktober 2020. 

Lees meer …

Ook dit kwartaal hebben we onze lezers op de
hoogte gehouden via onze nieuwspagina.
Onderstaande artikels werden in de laatste 3
maanden gepubliceerd:

Nieuwsartikels
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De opstart van Recip-e door de ogen
van Luc Baert (17/12)
Apr Luc Baert stond mee aan de start
van Recip-e en heeft de volledige weg
naar 2020 doorlopen. Hij vertelt over
de visie van Recip-e, zijn ervaringen, de
uitdagingen en niet onbelangrijk zijn
toekomstvisie.

Lees meer …

10 jaar Recip-e door de ogen van
Voorzitter Dr. Marc Moens (23/12)
Hoe is het allemaal begonnen? Wat
staat er ons nog te wachten de
komende tijd? Verleden, heden en
toekomst, Dr. Moens vertelt ons zijn
verhaal en geeft een eerlijke opinie.
Hoe is Recip-e 10 jaar geleden
ontstaan? “Het begon allemaal
ongeveer 15 jaar geleden, … 

Lees meer …

In gesprek met Directeur Katrien
Thorré over 10 jaar Recip-e (24/12)
“Recip- e is het verhaal van een trio met
complementaire competenties dat
zorgde voor de digitalisering van het
elektronisch voorschrift met Recip-e als
transportkanaal. Voor de toekomst zien
we ook heel wat real time toegevoegde
waardes mogelijk voor Recip-e die de
zorgverstrekkers én patiënten verder
ten goede komen” 

Lees meer …
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O p  d e  a g e n d a

Wij werken met heel het team enthousiast verder
naar de volgende doelstellingen!

Tot volgend kwartaal,
Team Recip-e.

Januari 2021 - 100% digitaal, 1 jaar later 
1 jaar na de ingang van de verplichting
van het elektronisch voorschrijven van
geneesmiddelen. Al 1 jaar 100% digitaal! 
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Februari 2021 - Enkel nog V4-
voorschriften in de omloop 
Vanaf 1 februari 2021 zijn er enkel nog V4-
voorschriften in de omloop. De
voorschriften opgemaakt in V2 en
gemaakt na 1 november 2019 (en ten
laatste op 31 oktober 2020), blijven
maximum geldig tot 30/01/21. De
voorschriften in V2 gecreëerd voor 1
november 2019 blijven nog geldig bij de
apotheker tot uiterlijk 31 januari 2021,
maar deze moeten manueel gecheckt
worden door de apotheker op hun
geldigheid.  

Verder in 2021 – Dematerialisatie



Tot volgend
jaar
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