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1. In le id ing

Het jaar 2021 was hét jaar van de dematerialisatie. In aanloop naar dit
dematerialisatie jaar werden er in 2020 heel wat nieuwe functionaliteiten
ontwikkeld door het Recip-e team. 
Om deze geleidelijk te implementeren en heel goed te testen werden er
pilootstudies uitgevoerd, zowel bij de apotheker, de voorschrijver als bij
de patiënt. Zo konden er - zonder impact op het terrein – enkele
optimalisaties worden doorgevoerd vooraleer de implementatie van de
dematerialisatie werkelijk van start ging.

Eerst werden alle softwarepakketten van alle apothekers klaargestoomd
opdat elk voorschrift gedematerialiseerd zou kunnen worden afgehaald
(vanaf 1 juni 2021). De patiënt kiest immers naar welke apotheker hij/ zij
gaat. Ook de patiënt kon vroeg in het stappenplan van de dematerialisatie
reeds gedematerialiseerd naar de apotheek (vanaf 1 juni 2021). Tenslotte
werden ook alle softwarepakketten van de voorschrijvers klaargezet om
gedematerialiseerd en met 1-item te kunnen voorschrijven (mogelijk vanaf
1 juni 2021; verplicht vanaf 15 september 2021).

Er waren veel overlegmomenten met talrijke stakeholders. De
multidisciplinaire communicatiewerkgroep met betrekking tot de
dematerialisatie, zorgde voor veel input vanuit verschillende
perspectieven: de voorschrijver, de apotheker en de patiënt. Hierdoor was
het mogelijk om gericht de verschillende functionaliteiten te beschrijven
en in visualisaties weer te geven. 

Tevens kunnen deze teksten en presentaties verder van dienst zijn voor
de organisaties die de vormingen voorzien van de zorgverstrekkers en
patiënten.

Verder hebben we ook heel wat overleg gepleegd met de
softwareleveranciers. Zij zorgen immers dat de Recip-e functionaliteiten
tot bij de zorgverstrekkers en patiënten geraken. Daarnaast kennen ze
ook (vanuit technisch perspectief) de noden van de eindgebruikers en
kunnen we op die manier een aantal optimalisaties samen doorvoeren.
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1.1. De belangrijkste realisaties van 2021



Meer dan ooit heeft deze dematerialisatie ook de samenwerking tussen zorgverstrekkers
en patiënten gestimuleerd. De patiënt wordt meer en meer een volwaardige derde partij
in de eigen gezondheidszorg, dankzij de mogelijkheid om ook de eigen voorschriften te
kunnen beheren via patiëntenkanalen (websites, web Apps, Apps). De patiënt komt samen
met zijn/ haar voorschrijver en apotheker aan het stuur van de eigen gezondheidszorg.
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de bestuurders voor hun strategische input en de vele input vanuit het
zorgverstrekkers terrein; 
het operationele team: de ontwikkelaars Bruno en Nils, de software liaison Bart, de
analisten Pieter-Jan en Walter, de talrijke technische experten die ons ad hoc hebben
bijgestaan, de communicatie experts Petra en Tijs, de DPO Ingrid en onze
verantwoordelijk arts Hilde. Zij maakten het mogelijk om deze dematerialisatie te
implementeren. Hun creatieve ideeën, hun uitgebreide analyses, hun enthousiasme
en hun bevraging en overleg met de externe stakeholders zorgden ervoor dat deze
dematerialisatie een écht succes is geworden.

Tenslotte rest mij nog het ganse team van Recip-e te bedanken: 

 ¹ Dr. Marc Moens, Dr. Karel Anseeuw, Dr. Milhan Roex, Dr. Philippe Jongen, Dr. Siegfried Van
Eygen, Dr. Tom Lambrechts, Apr. Lieven Zwaenepoel, Apr. Charles Ronlez, Apr. Paul Perdieus,
Tandarts Stefaan Hanson, Verpleegkundige Hendrik Van Gansebeke, Verpleegkundige
Martine Braem, Kinesist Dirk Verleyen, Kinesist Fabienne Vandooren, Verpleegkundigen
Lucien Speeckaert en E. Dewandeleer. Zij zijn vertegenwoordigers van de verschillende
beroepsgroepen van de zorgverstrekking in het verzekeringscomité.



Als voorbereiding op de verdere toekomst, hebben we vanuit Recip-e in
2021 ook onze visie rond verwijsvoorschriften uitgewerkt. We hebben
met talrijke beroepsgroepen overlegd om de knelpunten op het terrein
te begrijpen en om ook hun wensen te capteren. 

Op basis van deze input en onze jarenlange expertise met
farmaceutische voorschriften, hebben we een concrete demo tool
gemaakt voor verwijsvoorschriften (geïntegreerd met farmaceutische
voorschriften). Deze tool hebben we samen met de voorzitter-arts Dr.
Marc Moens, penningmeester-verpleegkundige Dhr. Hendrik Van
Gansbeke en bestuurslid-kinesist Dhr. Dirk Verleyen voorgesteld op het
Kabinet Volksgezondheid. 

In 2022 komen we terug voor het vervolg hiervan!

Veel leesplezier,
dr. Apr. Katrien Thorré, Directeur Recip-e
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1.2. Op weg naar de toekomst



2.  Contact
informatie

De verschillende diensten van Recip-e kan u contacteren aan de
hand van onderstaande e-mailadressen. Om u zo gericht
mogelijk te helpen, werd de werking van de helpdesk opgedeeld
in vier support niveaus met elk hun eigen contactpunt.

Zorgverstrekkers: info@recip-e.be

Ontwikkelaars: ontwikkelaars kunnen hun vragen indienen via
het JIRA ticketing systeem

Het grote publiek: info@recip-e.be
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De doelstelling van dematerialisatie is meer tijd vrij te maken voor de zorg
van de patiënt doordat administratieve processen gedigitaliseerd worden.
Daarnaast wordt ook een verdere empowerment van de patiënt en burger
mogelijk dankzij de extra mogelijkheden om zijn/haar voorschriften te
beheren. 

Dit zal zorgen voor nog meer kwaliteit in de zorg en een nog betere
vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de zorgverstrekkers. Tegelijk
wordt er meer efficiëntie gecreëerd en wordt de zorginformatie
toegankelijker. 

Het is ook de bedoeling dat elke patiënt in de toekomst een actueel
medicatieschema heeft. Om dit efficiënt en overzichtelijk te kunnen
realiseren, was het nodig om zoveel mogelijk één geneesmiddel per
voorschrift voor te schrijven. Dit heeft een beter beheer per geneesmiddel
als gevolg, net als een beter overzicht voor zowel de arts (voorschrijver),
apotheker als patiënt.   

De administratieve processen van het elektronisch voorschrijven en
afleveren waren reeds digitaal. Maar dit proces kon nog verder
gedigitaliseerd worden, als de patiënt dat wenst. Met “dematerialisatie”
wordt de volledige digitalisering van dat proces bedoeld. Deze verdere
digitalisering biedt tal van extra voordelen, zowel voor de arts
(voorschrijver), de apotheker als de patiënt. 
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De apotheker kan de volledige lijst met openstaande voorschriften zien bij opvraging met eID/ NISS.
De patiënt (en de voorschrijver) kunnen een privacy (visi-)vlag zetten zodat de apotheker niet alle voorschriften
ziet.
De patiënt kan reserveren bij de apotheker.
Er wordt 1 product voorgeschreven per voorschrift (1 item), er zijn beperkte uitzonderingen.

*Dematerialisatie betekent dat de apotheker de elektronische voorschriften kan opvragen via eID/ NISS nummer
zonder dat de patiënt met een papieren bewijs van elektronisch voorschrift komt. Of de patiënt komt langs met een
App en kan dus een digitaal elektronisch voorschrift aanleveren.

Daarnaast zijn er ook een paar veranderingen:

09JAARRAPPORT 2021

3.1. Mijlpalen voor de eindgebruiker: tijdslijn

Figuur 1: Tijdlijn mijlpalen eindgebruikers

Figuur 2: Tijdlijn mijlpalen eindgebruikers

3.1.1.  Mijlpalen voor de eindgebruiker: tijdslijn - zorgverstrekkers
en patiënten

3.1.2.  Mijlpalen voor de softwarepakketten: tijdslijn 



“Met Recip-e hebben we het voorbije jaar keihard gewerkt om
alles zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Het was een intense
periode van continu informeren, vergaderen en communiceren,
met de last minute veranderingen die onvermijdelijk bij zo’n groot
project komen kijken.”
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Apr. Perdieus, bestuurder bij Recip-e.



één item voorschrift (één product per voorschrift; er is een
uitzonderingslijst)

Dit gebeurt in de achtergrond door de software.
status van het voorschrift (afgeleverd, niet afgeleverd, verwijderd)

gedematerialiseerd voorschrijven (geen print nodig, als de patiënt
dit aangeeft). 
De voorschrijver kan ook een visi-vlag  zetten voor de patiënt die
hier om vraagt (en zelf geen tijd heeft of minder digitaal is).

De apotheker kan bij aflevering aan de hand van eID/
rijksregisternummer (gedematerialiseerd afleveren) de ganse lijst
van openstaande voorschriften zien, althans daar waar de patiënt
geen visi-vlag heeft gezet (voorschrift op “TOE”; privacy garanderen).
Hiervoor moet wel een digitale therapeutische relatie worden
aangemaakt, maar dat gebeurt allemaal in de achtergrond door de
software.

De voorschrijver

      Voordeel: door de status per product te kunnen
      opvolgen, is het mogelijk om een beter zicht te
      hebben op de therapietrouw.
      Hierdoor is er ook meer voeling met wat de
      apotheker heeft afgeleverd.

Vaak zagen we op het terrein een print bij nieuwe medicatie, bij ouderen
die minder digitaal zijn en wanneer de patiënt minder digitaal was.

De apotheker

Dat is een groot verschil met vroeger omdat de apotheker enkel zag wat
hem via het papieren bewijs van elektronisch voorschrift werd
aangeboden. Dit laat toe een breder advies te formuleren, ook op
producten die niet direct aangekocht worden. Hierdoor is er tevens
meer voeling met wat de voorschrijver heeft voorgeschreven.

De apotheker ontvangt ook reservaties. De communicatie ervan werd
beperkt omdat er gewacht werd op de functionaliteit om ook contactinfo
te kunnen meegeven als patiënt. 

11
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3.2 Nieuwe functionaliteiten voor de
voorschrijver, apotheker en
patiënt/burger

 2 Visi-vlag: alleen geldig als de patiënt met eID/Rijksregisternummer naar de apotheek gaat; standaard staat
ze op "open" en kunnen alle apothekers het voorschrift zien; zowel de voorschrijver als de patiënt kunnen de
visi-vlag op "toe" zetten en zo privacy op het voorschrift uitoefenen. Zo bepalen ze wie het voorschrift mag
zien bij het afhalen van de medicatie bij de apotheker.

2



De patiënt kan naar de apotheek gaan zonder voorschrift (met eID/
rijksregisternummer). Het voordeel is dat de patiënt dus altijd en overal aan zijn/ haar
voorschriften kan en een verlies van het papieren bewijs van elektronisch voorschrift
(BEV) geen extra passage via de arts meer vraagt.
De patiënt kan ook een privacy vlag zetten om bepaalde voorschriften voor de
apotheker niet te tonen.
De patiënt kan ook reserveren.
De patiënt/ burger kan ook de patiënten tools (websites, web Apps, Apps) gebruiken
om de eigen voorschriften te beheren en de eigen gezondheidszorg op te volgen.
De volmachten bleven omwille van technische redenen nog enige tijd uit. Maar het
creatief invullen van alternatieven bracht ook oplossingen met zich mee.

De patiënt en burger

12JAARRAPPORT 2021

Figuur 3: visualisatie therapeutische relatie

Figuur 4: Visualisatie visi-vlag

Visi-vlag
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“De apotheker krijgt nu een overzicht van wat de arts allemaal
heeft voorgeschreven. Zeker voor de huisapotheker is dat een
enorme troef. Hij of zij kan er ook over in dialoog gaan met de
patiënt: welke voorschriften staan nog open, waarom werd een
geneesmiddel niet afgehaald, wat is er prioritair en wat is er
minder prioritair?”

Dr. Marc Moens, voorzitter Recip-e.
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“De dematerialisatie van het geneesmiddelenvoorschrift is een
mijlpaal voor de Belgische gezondheidszorg. Als burger kan je
straks niet alleen je voorgeschreven medicatie zonder papieren
bewijs ophalen, met de “privacy vlag” kan je zelf bepalen wie
welke medicatie mag zien bij het afhalen met eID.”

dr. Apr. Katrien Thorré, directeur van
Recip-e. 



Pilootstudie samen met apotheeksoftware
leveranciers en apothekers
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3.3. Dematerialisatie stap voor stap

Om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de apothekers werd
een pilootstudie opgestart zodat men vertrouwd kon geraken met de
nieuwe functies, men zeker kon zijn dat er geen grote problemen
zouden optreden.

Deze studie werd reeds opgestart eind 2020 met de
softwareleveranciers die hiervoor klaar waren, zoals Officinall en
Farmad. Daarnaast werden test apothekers ingezet. Naarmate het jaar
2021 vorderde, waren er meer en meer softwareleveranciers klaar met
de ontwikkeling en namen ze deel aan deze studie. Het werd duidelijk
waar de knelpunten zaten, zoals bijvoorbeeld de aanmaak van de
therapeutische relatie en de continuïteit van deze achterliggende dienst. 

Tevens werd het duidelijk dat er nog veel therapeutische relaties
moesten worden aangemaakt en dat we dit best proactief konden
communiceren aan het begin van de dematerialisatie opdat apothekers
klaar zouden zijn tegen wanneer de voorschrijvers gedematerialiseerd
zouden werken.

Bovendien bleek het gedematerialiseerd voorschrijven en afleveren een
erg goede oplossing in COVID-tijden waarbij het niet moeten doorgeven
van papier een belangrijke hygiënemaatregel was. De dematerialisatie
via deze pilootstudie bood dus een extra oplossing.

De website www.mijngezondheid.be was reeds geruime tijd klaar met de
implementatie van de nieuwe functies, dat sedert 2020. 

Hierdoor was het mogelijk om deze ook te testen, samen met een aantal
patiënten (burgers met openstaande voorschriften in dit geval). Dit
gebeurde van april 2021 tot en met eind mei 2021, onder een sterk
gecontroleerde setting (gesloten groep van burgers die het systeem
gebruikten tijdens een beperkte duur openstelling). 
Op deze manier was het mogelijk om de keten ook te testen: de patiënt
ging zonder papier maar met zijn/ haar eID naar de apotheek.
Reservaties en visi-vlaggen werden ook uitvoerig getest. Net als een
aantal knelpunten, zeker ook communicatief met betrekking tot de
betekenis van de visi-vlag konden verder duiding krijgen.

http://www.mijngezondheid.be/


Dematerialisatie bij de apothekers
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Vanaf 1 juni 2021 waren alle softwarepakketten van de apothekers klaar om apothekers in
staat te stellen gedematerialiseerd af te leveren. Alle apothekers waren dus klaar voor de
patiënten die op een gedematerialiseerde manier naar de apotheek zouden komen.

Dematerialisatie bij de patiëntenkanalen

Vanaf 1 juni 2021 was er minstens 1 patiëntenkanaal klaar (www.mijngezondheid.be, dat
ook via de smartphone relatief consulteerbaar was, mits ItsMe installatie). Dit liet toe dat
de patiënt reeds zijn/ haar eigen visi-vlag kon zetten (een minimumvereiste voor de GDPR-
regelgeving) en ook kon reserveren indien gewenst.

Pilootstudie samen met huisartsen softwareleveranciers en
huisartsen/ specialisten

Om ook de softwarepakketten van de artsen tijdig te kunnen testen en de eventuele
knelpunten te verhelpen, werd ook hier een pilootstudie opgestart begin augustus. Dit
gebeurde op vrijwillige basis. 

UZ-Brussel en Mediportal waren bij de eersten om deel te nemen aan deze studie.
Dankzij hen was het meteen mogelijk om zowel te testen bij specialisten die ambulant
voorschreven als bij huisartsen. Ook hier werden de moeilijkste cases uitgetest en
opgevolgd.

Dematerialisatie bij de voorschrijvers
Vanaf 1 juni 2021 was het mogelijk om de software in productie te brengen, vanaf 15
september 2021 waren alle softwarepakketten van alle voorschrijvers in staat om
gedematerialiseerd voor te schrijven. 

Er was inderdaad enig uitstel (in plaats van dezelfde datum als de apothekers) omdat de
COVID-situatie wat roet in het eten gooide en deze softwareleveranciers veel werk hadden
met extra COVID-formulieren die moesten worden ontwikkeld.

Vanaf 15 september 2021 werd het mogelijk om 4 voorschriften op 1 A4-document te
printen, zodat er minder papier nodig is dan vroeger bij een print.

http://www.mijngezondheid.be/
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Figuur 5: Verschillende RID's op 1 A4



In 2020 werd er al heel wat werk verzet om de start van de
dematerialisatie op het terrein in goede banen te leiden. Ook werd  de
nauwe samenwerking met de stakeholders, actief op het terrein in 2021 in
de zorgverstrekking en in de vorming van de zorgverstrekkers en
patiënten, verdergezet om de aanloop naar een gedematerialiseerde
setting goed voor te bereiden. 

De stakeholders die deelnamen aan de werkgroepen waren de
beroepsverenigingen van de zorgverstrekkers-voorschrijvers (artsen,
tandartsen en vroedvrouwen), apothekers, verpleegkundigen en andere.
Daarnaast namen ook overheidsorganisaties deel zoals RIZIV, FOD
Volksgezondheid (website www.mijngezondheid.be), het
geneesmiddelenagentschap FAGG, …. De Patiëntenorganisaties VPP en
LUSS alsook de ziekenfondsen (via een NIC-delegatie) zorgden ervoor dat
ook het perspectief van de patiënt/ burger voldoende werd meegenomen.  
Daarnaast waren ook de vormingsorganisaties (VIVEL, eSantéWallonie,
Abrumet) aanwezig.
Alle organisaties hebben sterk meegeholpen om de
communicatieboodschappen vorm te geven, te verspreiden en de
zorgverstrekkers te vormen en hun vragen met betrekking tot de
dematerialisatie te beantwoorden.
Het was een voorbeeld van een erg mooie samenwerking waarin de
feedback van het terrein mee vorm heeft gekregen in het resultaat van de
communicatieteksten met betrekking tot de dematerialisatie.
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3.4. Werkgroep communicatie
dematerialisatie met stakeholders

Figuur 6: Logo's stakeholders

http://www.mijngezondheid.be/


Fase 1: Dematerialisatie: zorgverstrekkers
Fase 2a: Nieuwe functies: zorgverstrekkers
Fase 2b: Stilzwijgende volmacht: zorgverstrekkers/ professionele hulp (geannuleerd)
Fase 3: Dematerialisatie: brede publiek
Fase 4a: Expliciete volmacht: zorgverstrekkers/ professionele hulp/ brede publiek

Er werden op regelmatige basis werkgroepen georganiseerd waarin alle
stakeholders samenkwamen en zich over specifieke vraagstukken bogen. 
Na de opstart in 2020, werden er verschillende fases ingepland volgens de
uitrol van de verschillende mijlpalen.

De volgende overlegmomenten werden gerealiseerd:
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Figuur 7: Tijdlijn overlegmomenten

Tijdens de overlegmomenten werden er verschillende communicatieteksten
opgesteld en besproken. De uitwerking van deze teksten werden opgedeeld in 4
fasen, afgestemd op concrete informatie betreffende de verschillende mijlpalen en
gericht aan een specifieke doelgroep. Hieronder zie je een tijdslijn van de
verschillende communicatieteksten die werden gefinaliseerd en opgeleverd aan de
werkgroep dematerialisatie communicatie.
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De communicatieteksten[1] werden als basis gebruikt zodat elke stakeholder zijn
eigen communicatie hierop kan baseren. Op die manier verspreiden alle partijen
dezelfde boodschap. Per afgewerkte communicatietekst werden er eveneens
visualisaties, socialmediaposts en presentaties voor vormingen opgesteld. Handig en
praktisch materiaal waar elke stakeholder meteen mee aan de slag kon. 

Wij willen onze stakeholders bedanken voor alle waardevolle input die ze gegeven
hebben tijdens deze werkgroepen. Dankzij deze multidisciplinaire business input van
zowel de zorgverstrekkers op het terrein, alsook de patiëntenverenigingen en -
vertegenwoordigers, de overheidsorganisaties, en de vormingsorganisaties was het
mogelijk om vanuit het juiste perspectief duiding te kunnen geven aan de teksten en
deze ook verder vorm te kunnen geven naarmate de dematerialisatie ook meer en
meer vorm kreeg op het terrein.

[1] De opgestelde teksten kan u in bijlage 1 van dit jaarrapport terugvinden.

Figuur 8: Tijdlijn opgeleverde teksten omtrent dematerialisatie

Figuur 9: Logo's stakeholders
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"Door mensen goed en duidelijk te informeren over het
gedematerialiseerd voorschrift kunnen artsen de patiënt
vertrouwen laten krijgen in het nieuwe systeem."

Dr. Marc Moens, voorzitter Recip-e.
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“Het papierloos voorschrift biedt burgers extra mogelijkheden om
hun medicatie op te volgen, maar het is geen verplichting. Wil je
een papieren bewijs, dan heb je daar altijd recht op. Niet
iedereen kan of wil zonder papier werken. Daarom is het cruciaal
dat artsen en andere voorschrijvers altijd expliciet vragen aan de
patiënt of hij of zij zonder papieren bewijs wil én kan werken.”

 dr. Apr. Katrien Thorré, directeur van Recip-e. 
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3.5. Opleiding met organisaties voor de
vorming van zorgverstrekkers die
eindgebruiker zijn

27 mei 2021
31 mei 2021
29 juni 2021
19 augustus 2021
9 september 2021
15 september 2021

Events
Webinars in samenwerking met Vivel Academie: 
Dematerialisatie of papierloos voorschrijven. 
Elektronisch voorschrijven en afleveren.

3.5.1. Events met Vivel, eSantéWallonie en Abrumet

Figuur 10: Agenda vorming Recip-e



24JAARRAPPORT 2021

Webinar in samenwerking met e-sante Wallonie
Dématérialisation: Prescription et délivrance électroniques
9 septembre 2021

Figuur 11: Roadmap Recip-e

Figuur 12: Agenda Event e-sante Wallonie
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3.5.2. Overlegmomenten met Vivel, eSantéWallonie en Abrumet
rond FAQ met betrekking tot dematerialisatie

Verschillende overlegmomenten werden georganiseerd met Vivel, RSW en Abrumet
doorheen het ganse jaar 2021, in het bijzonder naarmate de datum van implementatie van
dematerialisatie naderde (1 juni 2021 voor de apothekers en 15 september voor de
voorschrijvers).

Hierdoor was het mogelijk om ook de vormingsorganisaties voldoende informatie te geven
en mee te werken aan hun e-learnings en informatie voor zorgverstrekkers.
Na de implementatie van de dematerialisatie werd het overleg systematisch georganiseerd,
zodat ook de vragen met betrekking tot de dematerialisatie duiding konden krijgen.
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"Vaak ontmoeten we zorgverstrekkers met bijzonder goede ideeën
voor innovatie. Vanuit die ingesteldheid hebben wij dan ook veel
overleg met zorgverstrekkers op het terrein in allerlei
verschillende disciplines."

dr. Apr. Katrien Thorré, directeur van
Recip-e. 



Onze samenwerking met de softwareleveranciers blijft fundamenteel. Zij
zijn degenen die onze Recip-e functionaliteiten integreren in hun
softwarepakketten en ervoor zorgen dat de zorgverstrekkers en patiënten
gebruik kunnen maken van de Recip-e diensten om hun voorschriften
respectievelijk op te stellen, af te halen, te beheren/ op te halen, dankzij
hun softwarepakket.
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Aangezien er veel nieuwe functionaliteiten waren voor de
dematerialisatie, de implementatie geleidelijk verliep, was er nood aan
veel overleg. Dat betrof zowel uitleg van de doelstelling van de
dematerialisatie, alsook besprekingen rond mogelijke optimalisaties en
het zoeken naar oplossingen voor knelpunten. 

Tevens werden de softwareleveranciers ook geïnformeerd over de
communicatie die naar de verschillende beroepsgroepen en de
patiënten zou vertrekken. Zo konden ze ook hun eigen
vormingsmomenten voor hun eindklanten daarop afstemmen.

De volgende uitwisselingsmomenten vonden plaats:

Executor 07/01 
Enkele technische knelpunten die tijdens de pilootstudie aan het licht gekomen
waren, werden aangepast. Alle softwareleveranciers konden dus genieten van de
vroege ontwikkeling en testen in de pilootstudie van een tweetal
softwareleveranciers.

Prescriber – 01/02 
Vooral bespreking met betrekking tot één-item en performantie van het systeem

Executor/Prescriber – 23/04
Voorbereiding op de dematerialisatie

Prescriber– 07/06
Implementatie van MultiRID-performantie

Executor/Prescriber – 21/06
Gegevens rond pilootstudie en update met productie vanaf 1/6/2021.

Patiëntenkanalen – 05/07
Bespreking van de noden en mogelijkheden voor de patiënt/ burger
Uitleg rond de verschillende fasen van implementatie (visi-vlag, reservatie,
volmachten)

Executors/Prescribers – 30/08
Resultaten van de pilootstudie artsen en bespreking van moeilijke punten

Executors – 30/09
Evaluatie dematerialisatie
Nieuwe releases van SDK executors - timing 

Reservaties (met contact info) 
Volmachten   
EHealth connector ("nieuwe" e-Ids kunnen lezen in de apotheek)  

Reservatie polling
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4.1. Uitwisseling met
softwareleveranciers

Daarnaast waren uiteraard de kwaliteitsvalidaties een belangrijk
onderdeel in het dematerialisatie traject.
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4.2. Kwaliteitsvalidatie van
softwarepakketten voor voorschrijvers,
apothekers en patiënten
Nieuw bij de implementatie was vooral dat het vanaf 1 november 2020
mogelijk was om de specifieke software activiteit te kunnen volgen (via
het toekennen van een specifieke identifier). Dit liet toe om ook
problemen op het terrein veel sneller te kunnen identificeren en op te
volgen.

De validaties van de softwarepakketten om de kwaliteit op het terrein te
garanderen gebeurde volgens de implementatie van de dematerialisatie
timings bij de verschillende beroepsgroepen (zie tijdslijn van de
mijlpalen van de dematerialisatie).
Desalniettemin waren er ook artsen softwarepakketten die voor 1 juni
2021 volledig gevalideerd waren en dus klaar waren om naar productie
te gaan. Dat was ook de reden waarom dit werd toegelaten: goede
leerlingen worden beloond. Er werd enig uitstel gevraagd door sommige
softwareleveranciers omwille van het extra werk wegens COVID.

De testen die opgesteld werden voor de kwaliteitsvalidatie kwamen
voor een groot deel uit vorige knelpunt vragen aan de helpdesk. De
moeilijkste cases waren dus alle geïntegreerd in de set aan testen om
een kwaliteitslabel van Recip-e te kunnen ontvangen. Dit heeft de dienst
Recip-e naar een hoger kwaliteitsniveau gebracht dan eerder het geval
was.

Op onze website, www.recip-e.be, onder de sectie softwarehuizen, kan
u een overzicht vinden van de verschillende validatiestatussen van de
verschillende types software.

http://www.recip-e.be/


Timings

Het aantal apothekers softwarepakketten (publieke officina; 10-tal),
huisartsen softwarepakketten (15-tal) en patiëntenkanalen (stijgend
aantal; < 10) is nog beheersbaar en dus gemakkelijk te valideren. Maar
het aantal verschillende softwarepakketten voor ziekenhuisspecialisten
is hoog en dat voor relatief gezien veel minder voorschriften. Dat zorgt
ervoor dat er veel capaciteit nodig is voor deze validaties maar ook
nadien. Meer bepaald wanneer deze softwarepakketten nieuwe
inproductiestellingen doen en mogelijks ook een regressie
implementeren van Recip-e functionaliteiten.

Daarnaast was het mogelijk (mede dankzij de meldingen vanuit het
terrein, dankzij de vormingen en communicatie) om de verschillende
knelpunten snel te duiden én op te lossen.

Enkele timings als overzicht voor de validatie van
softwarepakketten

4.2.1 Executors

< 01/02/2021 – 31/5/2021: Validaties
01/01/2021 –01/06/2021: Roll-out van de software na validatie door
Recip-e
 01/06/2021: Activatie van de nieuwe functies in productie
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Validaties van softwarepakketten

Publieke officina

Pakket Softwarehuis

Ophalen voorschrift via
eID/RRN gedematerialiseerd 
+ reservatie kunnen ophalen

CareConnect
Pharmacist

Corilus NV 29/04/2021

Logiciel EPC EPC 30/04/2021

MCN Ipharma 06/04/2021

Next NextPharm 24/02/2021

Officinal Officinal 12/11/2020

Pharmony One Pharmony 01/04/2021

TWIN Farmad NV 08/12/2020

Ultimate Pharmagest 04/03/2021
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Ziekenhuisapothekers

Pakket Softwarehuis

Ophalen voorschrift via
eID/RRN gedematerialiseerd 
+ reservatie kunnen ophalen

APO MEDSOC 09/11/2021

Apotheek
ZORGI (Infohos
Solutions)

10/03/2021

Deliver-e Amaron bv 04/03/2021

Hix ChipSoft 16/04/2021

KWS Nexuzhealth 07/05/2021

Primuz UZ Brussel 01/04/2021
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Nota: niet alle ziekenhuisapotheken zijn verbonden met Recip-e; hieraan wordt gewerkt.



Timings

Validaties van softwarepakketten

4.2.2. Voorschrijvers 

< 01/04/2021 – 14/9/2021: Validatie van softwarepakketten
01/04/2021 –14/9/2021: Roll-out van de software
1/6/2021: Activatie van de nieuwe functies in productie (één-item wordt
geleid door het softwarepakket zelf, en werd meestal maar later
geïmplementeerd op 15/9/2021)

Huisartsen

Pakket Softwarehuis 1 item

CareConnect Corilus NV 18/06/2021

Daktari CGM (Compugroup medical) 07/07/2021

HEALTH one
HDMP SA (Health Data
Management Partners
sa/nv)

25/06/2021

JADE Axel SPRL 23/09/2021

Medidoc Corilus NV 06/07/2021

Medinect Offimed 28/06/2021

Medinet VZW Netwerk Hiëronymus 09/07/2021

Mediris Mediportal 22/04/2021
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Pakket Softwarehuis 1 item

Medispring Medispring 01/04/2021

Nexuzhealth.PRO Nexuzhealth 18/05/2021

Octopus AMS-Solutions 21/01/2021

Omnipro ZORGI (Xperthis zuid) 17/09/2021

Paris RIZIV 08/09/2021

Prodoc Cegeka
29/06/2021

Huisartsen
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Pakket Softwarehuis 1 item

C-Specialist Cegeka 29/06/2021

CliniNet Compusoft NV 28/05/2021

EMD OogartsenLeuven 08/09/2021

Evolutive-
Compta

LOGAL sa 17/03/2021

EyeFile EyeFile bvba 22/04/2021

Institut Medical
Specialize

IAS 20/09/2021

Opal Vision Jr-Concept SRL 18/08/2021

Evolutive-
Compta

LOGAL sa 17/03/2021

OphtaSoft Webmed 18/02/2021

Specialisten
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Pakket Softwarehuis 1 item

C-Medication Cegeka 01/04/2021

CareConnect Corilus NV 18/06/2021

Drug (OpDrug) ZORGI (Xperthis zuid) 15/06/2021

E.care ED E.care 17/09/2021

EPD-KLAP UZ Gent 11/05/2021

EpiDOCOrdonna
nceRecipe

EpiCURA 16/04/2021

EPR ZORGI (Xperthis zuid) 20/05/2021

GiNet
Centre Hospitalier Régional de
Huy

10/09/2021

HiX ChipSoft 19/03/2021

Hyperspace Epic 17/03/2021

Kducee-Indicii DDOFFICE 30/07/2021

KWS Nexuzhealth 12/05/2021

MCB ZORGI (Xperthis noord) 04/06/2021

Meddos ZORGI (Infohos Solutions) 06/07/2021

Ziekenhuisartsen
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Pakket Softwarehuis 1 item

Medicatiebeheer ZORGI (Infohos Solutions) 06/07/2021

Medipresc
CNDG UNESSA (Clinical Notre-
Dame De Grâce)

25/08/2021

Millennium Cerner 14/07/2021

Obasi EOS Obasi VZW 11/08/2021

Omnipro ZORGI (Xperthis zuid) 15/06/2021

Primuz UZ Brussel 10/06/2021

Recipe-Vivalia Vivalia 24/09/2021

SIM-
ePrescription
Ambulatoire

ISPPC intercommunale sante
public pay charleroi

14/09/2021

xcare
CHUPMB - Centre Hospitalier
Universitaire et Psychiatrique
de Mons-Borinage

09/07/2021

Xperthis CARE ZORGI (Xperthis zuid) 28/05/2021



Pakket Softwarehuis 1 item

Dentadmin CGM (Compugroup medical) 08/07/2021

dentOpen Stevensoft 30/09/2021

e-Dent Dentasoft 07/05/2021

Titanium Dental CGM (Compugroup medical) 08/07/2021

Timings

4.2.3. Patiënten

< 2021 – 14/9/2021: Validatie van softwarepakketten
01/04/2021 –14/9/2021 en ook later: Roll-out van de software
Minimum voorwaarde was dat er op 1/6/2021 een patiënt kanaal voorzag dat
de patiënt een visi-vlag zou kunnen zetten.
1/6/2021: Activatie van de nieuwe functies in productie  
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Tandartsen

Benaming website, web
app of mobiele app

– Voorschrift zichtbaar voor de
apotheker
– Reservatie zonder contact 
info mee te geven

Mijngezondheid.be (website) 01/06/2021

MyHealthViewer.be (website) 20/12/2021

Voorschrift Op Zak (mobiele
app)

13/08/2021

Voorschriftopzak.be
(website)

11/09/2021

Validaties

Nota: Helena werd ook in 2021 gevalideerd maar voor andere redenen tijdelijk van de markt
gehaald.



Zoals bij elke implementatie van nieuwe functionaliteiten en bij elke grote
verandering, zijn er altijd zaken die nog beter kunnen. Daarnaast zijn er
ook vaak vragen van zaken waarvan het gebruik niet altijd duidelijk is op
het terrein.

Belangrijk is vooral te begrijpen dat de Recip-e dienst geen dienst op zich
is, maar pas goed kan werken als alle subdiensten continuïteit bieden.
Dat is een bijzondere uitdaging omdat dit vaak “state of the art”
technische oplossingen vereist. Het is dus belangrijk dat de verschillende
diensten goed overleggen en samen oplossingen zoeken.
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5.1. Vragen bij apothekers en hun
softwarepakket
De impact van de dematerialisatie was absoluut het grootst bij de
apothekers en bij hun softwarepakketten. Bij de apotheker zijn er ook
andere digitale diensten die gecheckt worden bij de aflevering van een
voorschrift en zitten er ook nog diensten verder in de keten na de
apotheker (zoals tarificatie en archivering die ook moesten aangepast
worden aan de één-item voorschriften).

In het begin waren er verschillende vragen bij apothekers, vooral omdat
er veel patiënten bij de apotheker kwamen zonder voorschrift. De
voorschrijvers waren soms te enthousiast om niet meer te printen in
het begin en de patiënt had geen enkele back-up mee. 

Tevens moest er nog veel geleerd worden rond de bestaande
mogelijkheden (zoals het feit dat je wel de website van
www.mijngezondheid.be op je smartphone kon downloaden en gebruik
kon maken van ItsMe om alle voorschriften te kunnen openen).

Daarbij kwam nog kijken dat de diensten om de eID correctheid te
checken niet altijd werkten en dus voor de nodige
continuïteitsproblemen zorgden. Tevens moesten ook bestaande
therapeutische relaties in het begin van de dematerialisatie gecheckt
worden in dezelfde database als deze waarin ze aangemaakt werden.
Ook deze dienst viel soms uit en had nog geen back-up.

Al deze zaken werden opgenomen in een dynamisch actieplan dat ook
geleidelijk uitgerold werd. De stakeholders in de end-to-end keten, zoals
eHealth, CIN, APB, Ophaco,… én de artsen zelf, hebben samen met
Recip-e veel werk verzet om verdere optimalisaties door te voeren (zie
punt 5.4). Deze kwamen zowel vanuit de technische hoek, alsook werd
er vanuit het terrein weer wat meer geprint in bepaalde situaties. Er
werd ook actiever gecommuniceerd rond mogelijke alternatieve
oplossingen.

Er waren ook vragen rond technische performantie bij het tegelijk
opvragen van voorschriften. Naarmate de implementatie vorderde,
kwamen er meer en meer oplossingen en waren er ook meer
patiëntenkanalen die een oplossing boden.

http://www.mijngezondheid.be/
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5.2. Vragen bij voorschrijvers en
hun softwarepakket
De impact van de dematerialisatie bij de voorschrijvers was veel
beperkter dan bij de apothekers. Dat is ook de reden waarom er relatief
gezien weinig vragen waren. De meeste vragen betroffen de één-item
(impact ervan) en de visi-vlag (betekenis ervan). Daarnaast waren er ook
vragen rond performantie.

De voorschrijvers zelf hadden de wens om sneller de dematerialisatie te
implementeren, maar hebben moeten wachten totdat hun
softwarepakket dit toeliet (uitstel wegens extra COVID-werk). 
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5.3. Vragen bij patiënten en hun
softwarepakket
De communicatie naar de patiënten werd uitgesteld totdat ook alle
voorschrijvers over een softwarepakket konden beschikken dat
gedematerialiseerd en volgens één-item kon voorschrijven (is mogelijk
vanaf 1 juni en verplicht vanaf 15 september 2021). 

Daarom kwamen er ook niet zoveel vragen in het begin, misschien toch
een gemiste kans om niet sneller te communiceren en dus te informeren.

Desalniettemin vonden patiënten toch hun weg via de kanalen die ook
gebruikt werden om de COVID-resultaten of -certificaten van hun
vaccinatie op te vragen. Er was een soort versnelde digitalisering en
bewustwording van eigen beheer, mede dankzij de COVID-toestand en de
oplossingen die door de Overheid of commerciële organisaties werden
aangeboden.

De meeste vragen betroffen het kunnen reserveren en hoe. Er kwamen
ook vragen naar boven over de mogelijkheden om het voorschrift alsnog
zelf te kunnen zien (indien er geen print meer was door de voorschrijver).
Dit betrof vooral ouderen die minder digitaal waren.
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5.4. Globaal actieplan om tegemoet
te komen aan de vragen en
knelpunten

Verhogen van de performantie aan de kant van de voorschrijver en
aan de kant van de apotheker (eind 2021).
Back-up voor het consulteren van bestaande therapeutische relaties
bij eHealth, zodat niet altijd de NIC-database geconsulteerd moest
worden (implementatie begin 2022).
Een break-the-glass procedure voor de apothekers in geval er geen
continuïteit was bij een van de subdiensten (implementatie lopende
Q2 2022).
Allernieuwste eID kaarten kunnen lezen in apotheek (implementatie
lopende Q2 2022).
Communicatie specifiek rond de verschillende types eID kaarten en
hun bruikbaarheid voor gedematerialiseerd afhalen. 
Communicatie herhalen rond hoe je als patiënt gedematerialiseerd
kan afhalen, en hoe je als derde naar de apotheek kan gaan.
Implementatie van een uitgebreide reservatie functie mét
contactinfo van de patiënt zodat de apotheker de patiënt ook kan
contacteren als die nog nooit daar is geweest.

Een globaal actieplan werd opgesteld om verschillende optimalisaties
door te voeren, waaronder:



Dankzij de servicedesk van Recip-e kunnen we op een efficiënte manier
reageren op de vragen die van het terrein komen. Dit betreft vooral
technische vragen.

Elke vraag die we krijgen wordt zorgvuldig opgeslagen in een
ticketsysteem zodat we met de gevraagde informatie kunnen
terugkoppelen. Het is de softwareleverancier zelf die de vraag via het
ticketsysteem inbrengt.

In het jaar 2021 heeft onze helpdesk 290 aanvragen ontvangen via dit
systeem. 

De helpdesk doet er telkens alles aan om zo snel en volledig mogelijk de
vragen van op het terrein te beantwoorden.

De vragen die in de servicedesk toekwamen volgden de verschillende
mijlpalen van de dematerialisatie. In het begin waren het vooral vragen
met betrekking tot de testen op acceptatie en de pilootstudie. Daarna
kregen we ook vragen van het terrein via de softwarepakketten. Vaak was
het nodig om de stakeholders in de E-2-E keten te bevragen om te
analyseren waar het niet ging. 

Het globaal actieplan na implementatie van de dematerialisatie geeft het
beste weer wat de verschillende types knelpunten waren.

Naast de technische helpdesk, is er ook een beperkte businesshelpdesk.
Na elke vorming door en met de vormingsorganisaties en na het vrijgeven
van nieuwe teksten vanuit de werkgroep communicatie dematerialisatie, 
 kwamen er extra vragen binnen. Dit gaf ons een heel goed inzicht in wat
er leefde op het terrein, waardoor we ook konden terugkoppelen bij
nieuw overleg met de stakeholders in de communicatiewerkgroep, en in
ons overleg met de verschillende stakeholders van het terrein. 

Via de mailsystemen kwamen er redelijk veel tickets binnen, maar deze
kwamen even goed binnen via de persoonlijke mails van medewerkers
van Recip-e.
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De nieuw geïnstalleerde technische tools in 2020 zorgden ervoor dat we
vanuit Recip-e helemaal klaar waren om de veranderingen bij
dematerialisatie goed op te vangen.
Een “high available” hosting platform dat voorzien is van de nodige
flexibiliteit voor opschaling, een realtime monitoring tool om snel in te
kunnen grijpen en een verhoogde connectiviteit die zorgt voor minder
incidenten in de keten van de verbonden stakeholders zodat de
dienstverlening gegarandeerd kan worden.

45

7 . T e c h n i s c h e
v o o r b e r e i d i n g e n

v o o r  d e
d e m a t e r i a l i s a t i e

JAARRAPPORT 2021



46JAARRAPPORT 2021

Dankzij de realtime monitoring tool met Dynatrace werd het mogelijk om
verschillende functies beter op te volgen en proactiever in te grijpen.
Tevens liet dit toe om de implementatie van de dematerialisatie
objectief te kunnen meten.

7.1. Nieuwe monitoring tool

7.2. Nieuw hosting platform (Proximus)

7.3. Verhoogde connectiviteit tussen
eHealth en Proximus geïnstalleerd

Eind november 2020 werd een nieuw hosting platform geïnstalleerd,
waardoor Recip-e helemaal klaar was voor de dematerialisatie die
voorzien was in 2021.
Dit nieuw hosting platform zorgt voor een efficiëntere beschikbaarheid
(high available platform) en voor een betere performantie. Daarnaast is
het mogelijk om heel snel extra capaciteit te kunnen toevoegen, mocht
dat nodig zijn: een flexibel platform dus.

Midden juli 2020 heeft Recip-e een betere connectiviteitlijn geïnstalleerd.
Hierdoor is er minder risico op uitval tijdens de levering van de Recip-e
diensten.

Verder op weg naar nog meer optimalisatie:
Tijdens het ganse jaar 2021 hebben we verder gewerkt om nog meer
innovatieve tools te installeren, vooral met betrekking tot de hosting van
de database van Recip-e. In 2022 rapporteren we over de implementatie
ervan.



Het jaar 2021 stond helemaal in het teken van de implementatie van
de dematerialisatie.
Dat wordt ook duidelijk in de opvolging van de cijfers die het aantal
elektronische voorschriften weergeven. Enerzijds was er de
implementatie van het bezoeken van de apotheek als patiënt zonder
papieren of digitaal bewijs van elektronisch voorschrift (met eID en/
of rijksregisternummer; vanaf 1 juni 2021), het afhalen door de
apotheker zonder enig bewijs, maar wel met eID/ rijksregisternummer
(vanaf 1 juni 2021) en tenslotte kon de voorschrijver ook een voorschrift
maken zonder het af te printen. Als de patiënt dit aangeeft (mogelijk
vanaf 1 juni 2021, verplicht vanaf 15 september 2021, afhankelijk van het
softwarepakket van de voorschrijver).

Het dient echter wel vermeld dat de activiteit van voorschrijven en
afleveren tijdens deze COVID-periode niet zo uitgesproken was als de
activiteit die we zouden kunnen verwachten zonder COVID-maatregelen.

Samen met de extra mogelijkheden om geneesmiddelenvoorschriften af
te halen bij de apotheek is het gebruiksvriendelijker geworden voor
patiënten om hun voorschriften online te beheren en zijn er nieuwe
diensten opgekomen. Zo zijn er verschillende websites, web- en
mobiele apps die patiënten kunnen gebruiken om hun voorschriften af
te halen bij de apotheek. Via de digitale toepassingen kunnen patiënten
voorgeschreven producten ook reserveren bij een apotheker naar keuze
en kunnen ze instellen welke van hun voorschriften de apotheker wel of
niet mag zien als ze met hun eID of rijksregisternummer medicatie
afhalen (via de visibiliteitvlag, de visi-vlag). 
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Dat laatste is belangrijk op het vlak van privacy. Tevens kan de patiënt ook vragen aan de
voorschrijver om die privacy vlag (visibiliteitvlag) te zetten.

Anderzijds heeft de implementatie van het “één-item voorschrift” gezorgd voor meer
elektronische voorschriften, want achter de schermen werd sindsdien één voorschrift per
product aangemaakt (op een beperkt aantal uitzonderingen na). Die aanmaak van één
voorschrift per product gebeurt volledig automatisch door het softwarepakket en vraagt
dus geen extra input van de voorschrijvers. Dit was een verandering die voorzien werd in
het kader van de toekomstige link naar het medicatieschema.
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8.1. Voorschrijvers

8.1.2. Evolutie van het aantal voorschriften door alle
betrokken zorgverstrekkers

8.1.1. Evolutie van het aantal voorschriften

(Inclusief de apothekers en de behandeling van voorgeschreven
voorschriften via de statussen.)

Grafiek 1: Evolutie aantal voorschriften

Grafiek 2: Evolutie aantal voorschriften
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8.1.3. Evolutie van het aantal keer dat de zichtbaarheid van
het voorschrift wordt aangepast 
(privacy setting voor de patiënt ten opzichte van de apotheker bij
gedematerialiseerd afhalen; de (vaak minder digitale) patiënt kan dit
vragen aan de voorschrijver.)

Grafiek 4: Aantal keer privacy aangepast door voorschrijver

Grafiek 3: Evolutie aantal voorschriften tandartsen
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8.1.4. Conclusie

We kunnen een globale stijging vaststellen van het aantal aangemaakt voorschriften in
het jaar 2021 met een indrukwekkende stijging naar het einde van het jaar toe, in het
bijzonder vanaf september 2021. Deze sterke stijging van het aantal voorschriften
kunnen we verklaren door de omzetting naar het één-item voorschrift. 
 
Toch is dit cijfer lager dan verwacht, gezien de COVID-situatie waarin er minder
voorschriften globaal werden aangemaakt (in het bijzonder door de ziekenhuizen). In
principe werd een hoeveelheid maal drie verwacht, omdat er gemiddeld een drietal
producten op een voorschrift werden voorgeschreven.
 
Het aantal keren dat de zichtbaarheid van een voorschrift aangepast werd door een
voorschrijver kende een stijging tot de maand november 2021. Nadien stabiliseerde
het cijfer en kunnen we zelfs een daling vaststellen in de maand december 2021. Dit
kan te wijten zijn aan het feit dat er intussen ook meer mogelijkheden komen voor de
patiënt om zelf het beheer te doen via de bestaande websites, web Apps en mobiele
Apps.
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8.2. Apothekers

8.2.1. Publieke officina: Evolutie van het aantal
voorschriften en hun status

8.2.2. Publieke officina: Evolutie van #
gedematerialiseerde ophalingen van de
voorschriften

Grafiek 5: Evolutie van het aantal voorschriften en hun status

Grafiek 6: Evolutie van het aantal gedematerialiseerde ophalingen 
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8.2.3. Ziekenhuisapotheken: Evolutie van # voorschriften en hun
status

8.2.4. Conclusie

We stellen vast dat het aantal opgehaalde en afgeleverde voorschriften een kleine
stijging kent vanaf juni 2021 en meer uitgesproken wordt vanaf september 2021. Het
verschil tussen het aantal opgehaalde en het aantal afgeleverde voorschriften steeg
vanaf juni 2021.
 
Vanaf de maand juni, sterk uitgesproken vanaf de maand september kunnen we een
stijgende lijn waarnemen van het aantal voorschriften dat gedematerialiseerd werd
afgeleverd in de publieke officina. Vanaf de tweede helft van de maand oktober 2021
werden er meer voorschriften gedematerialiseerd afgeleverd dan niet-
gedematerialiseerd. In de maand december 2021 werden 58% van de voorschriften
gedematerialiseerd afgeleverd.
 
Tijdens de laatste vier maanden van 2021 stelden we vast dat er meer en meer
opvragingen werden gemaakt via eID/ rijksregisternummer. Deze opvragingen werden
ook gebruikt om advies te geven over de openstaande voorschriften. Niet alle
consultaties van openstaande voorschriften leiden tot afleveringen. 
 

Grafiek 7: Evolutie van het aantal voorschriften ziekenhuisapothekers
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8.3. Patiënten
8.3.1. Evolutie van het aantal openstaande voorschriften

8.3.2. Evolutie van het aantal reservaties

Grafiek 8: Evolutie van het aantal openstaande voorschriften

Grafiek 9: Evolutie van het aantal reservaties
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8.3.3.  Evolutie het aantal keer zichtbaarheid wordt aangepast

Grafiek 10: Evolutie van het aantal keer zichtbaarheid wordt aangepast

Ondanks het al stijgende gebruik van de websites, web- en mobiele apps voor patiënten
sinds begin 2021, was er in juni 2021 een opmerkelijke piek in het aantal patiënten dat zijn/
haar voorschriften oplijstte via een patiënten tool. Een nieuwe piek deed zich voor in
november 2021. De variatie in de gebruikscijfers van patiënten tools heeft o.a. te maken
met het feit dat patiënten naar bepaalde websites (zoals www.mijngezondheid.be) werden
verwezen voor hun COVID--testresultaten. Sommige patiënten ontdekten daarbij dat ze via
die weg ook hun openstaande elektronische voorschriften kunnen consulteren. 
 
Sinds september 2021 maakten patiënten actief gebruik van de mogelijkheden om
geneesmiddelen te reserveren bij een apotheek en om de zichtbaarheid van een voorschrift
aan te passen (visibiliteit- of privacy vlag). De cijfers tonen dat er meer privacy vlaggen
ingesteld werden dan er reservaties werden aangemaakt. Dat kan te verklaren zijn doordat
er geen actieve communicatie werd gedaan naar patiënten over de mogelijkheid om hun
voorgeschreven geneesmiddelen te reserveren (op vraag van de apothekers, totdat de
patiënt bij een reservatie ook zijn of haar contactinformatie kon meegeven).

8.3.4. Conclusie

http://www.mijngezondheid.be/
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De implementatie van de dematerialisatie heeft zowel voor de
voorschrijvers en de apothekers als voor de patiënt een bijzondere
impact gehad. De manier van werken is veranderd en er zijn extra
mogelijkheden bij gekomen. 

Zo kunnen voorschrijvers de therapietrouw beter inschatten dankzij
het één-item voorschrift en de mogelijkheid om de status van het
voorschrift te zien (afgeleverd of niet afgeleverd). Apothekers kunnen
hun “gedematerialiseerde” patiënten beter globaal advies geven
doordat ze de volledige lijst van openstaande elektronische
voorschriften voor een bepaalde patiënt krijgen.

Patiënten ten slotte hebben het gemak dat ze nu ook
gedematerialiseerd voorschriften kunnen afhalen én ze hebben meer
mogelijkheden gekregen om hun eigen voorschriften zelf te beheren.
De patiënt komt daardoor meer en meer aan het stuur te zitten
van de zorg voor zijn/ haar eigen gezondheid, een evolutie die we
alleen maar kunnen koesteren en verder stimuleren door de patiënt
mee in het overleg over zijn/haar gezondheid te betrekken.

8.4. Globale conclusie



In het eerste deel van 2021 hebben we, samen met onze stakeholders,
sterk ingezet op het opmaken van teksten voor de eindgebruikers van
Recip-e. Met name de voorschrijvers, de apothekers en de patiënten,
zodat er een duidelijke uitleg was rond wat dematerialisatie inhoudt op
het terrein. Deze teksten zorgen ervoor dat de verschillende fases van
implementatie en diverse functionaliteiten uitvoerig geduid worden
voor de gebruikers.

57

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

JAARRAPPORT 2021

9.1. Teksten/Visualisaties
dematerialisatie



58JAARRAPPORT 2021

9.2. Persartikels en nieuwsartikels

Na de implementatie van de dematerialisatie bij de apothekers (na 1
juni 2021), werden ook een paar persberichten uitgestuurd omdat er
(vervroegd) al veel vragen kwamen van het terrein. De dematerialisatie
bij sommige voorschrijvers werd ook sneller doorgevoerd dan verwacht
dankzij software die reeds door Recip-e gevalideerd werd. Hierdoor
kwamen de vragen voor meer uitleg op iedereen af, werden er ook
FAQs opgesteld en gedeeld in overlegmomenten.
Hieronder alvast een verwijzing naar de verschillende artikels.

Augustus 2021 - Papierloos voorschrift welkom in
de apotheek sinds 1 juni

Augustus 2021 - Na de zomervakantie kan elke
arts “papierloos” voorschrijven

September 2021 - ‘Papierloos’
medicatievoorschrift plaatst burger aan het roer

September 2021 - Online event dematerialisatie –
papierloos voorschrijven

November 2021 - Eerste evaluatie en dynamisch
actieplan om knelpunten op te lossen

November 2021 - ‘Papierloos’ voorschrift: recht
maar géén plicht voor de burger

De persberichten en nieuwsberichten kan je terugvinden in bijlage 2.

https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/
https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/
https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/
https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/
https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/
https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/
https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/
https://www.youtube.com/watch?v=1P5_h8wedsE
https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/
https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/
https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/
https://recip-e.be/nl/papierloos-voorschrift-welkom-in-de-apotheek-sinds-1-juni/


Vanuit de verschillende communicatiekanalen leren we dat posts van
dezelfde boodschappen verschillend worden opgepikt door onze
doelgroepen. Elk jaar blijft onze community in volume toenemen.
Hieronder vindt u meer details.
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9.3. Socialmediakanalen

9.3.1. Twitter

Momenteel hebben we 635 volgers, dit zijn er 63 meer dan eind 2020

Toptweet van de laatste 3 maanden met 873 impressies en 14
betrokkenheidsacties:

9.3.2. Facebook

Sinds het heractiveren van de pagina in november 2019 zijn er 95
personen die de pagina leuk vinden en 124 personen die de pagina
volgen. Minimum 3 keer per week wordt er een post geplaatst in twee
talen.

Figuur 13: Evolutie aantal volgers

Figuur 14: Populairste Tweet van Recip-e
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9.3.3. LinkedIn

Sinds het heractiveren van de pagina in november 2019 zijn er 225
personen die de pagina volgen. Minimum 3 keer per week wordt er een
post geplaatst in twee talen.

Bezoekers:

Figuur 16: Evolutie aantal volgers

Figuur 17: Populairste post LinkedIn

Figuur 15: Populairste Post van Recip-e



De adviesraden werden in het leven geroepen in 2020 met als
doelstelling om te brainstormen over toekomstige mogelijkheden en de
toekomstige aanpak van functionaliteiten in de gezondheidszorg. In
2021 werden deze adviesraden verder gezet om strategisch mee vorm
te geven aan de toekomstige invullingen.
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13 januari 2021
24 maart 2021
26 mei 2021
22 september 2021

Timings van de overlegmomenten:

Dit betrof zowel onderwerpen rond de farmaceutische voorschriften als
de verwijsvoorschriften en de evolutie van de gezondheidszorg.
De constructieve visie en verschillende perspectieven gaven ons een
goed beeld van de mogelijke oplossingen op macro niveau, en de rol
die Recip-e hierin zou kunnen opnemen.

Ook kregen we een goede duiding van de knelpunten en van de
verbinding die nodig was tussen verschillende projecten om het geheel
aan de gezondheidszorg ook digitaal te linken.
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10.1. Voorschrijvers



2 maart 2021

Timings van de overlegmomenten:

Dit betrof vooral onderwerpen rond de farmaceutische
voorschriften en beperkt ook de verwijsvoorschriften.

De bereidwilligheid om samen vorm te geven aan nieuwe
toekomstige functies is groot. Een goede uitwisseling vooraf
zorgt immers voor een betere implementatie. Door het vele werk
en de vele noden om operationeel uit te wisselen rond de
dematerialisatie werd deze adviesraad op een laag pitje gezet
gedurende 2021. 
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10.2. Softwareleveranciers



Gezien de grote veranderingen die voor de doelgroepen van Recip-e
werden verwacht in 2021, werd er proactief aandacht besteed aan de
juiste evolutie binnen het team van Recip-e om hieraan tegemoet te
komen. De noden op het terrein moeten efficiënt opgevolgd worden en
van een oplossing worden voorzien. 

Om die reden werden er binnen het team van Recip-e nieuwe mensen
aangeworven om bestaande functies anders in te vullen, maar ook om
nieuwe functies in te vullen. 

Zo vertrekt inmiddels de opstart van een nieuwe functionaliteit altijd
vanuit de business en wordt er dus in eerste instantie geluisterd naar
de eindgebruikers (zorgverstrekkers en patiënten). De ‘use cases’
worden opgesteld en zo verder uitgewerkt. Daarnaast is de ganse
ontwikkeling omgevormd naar een “agile” werking, dankzij de tijdelijke
aanwerving van een agile coach en de zelfsturing van het
ontwikkelingsteam daarna. Dit laat toe om veel sneller te kunnen
inspelen op vragen vanuit het terrein (de business) doordat de
integratie van de productowner in het "agile" ontwikkelingsproces zorgt
voor regelmatig overleg en de ontwikkelaars tijdens het overleg een
demo kunnen tonen van wat zij ontwikkeld hebben. 

Dankzij de uitbreiding van de capaciteit, konden we ook het
kwaliteitsmanagement en projectmanagement verder uitwerken. Dit
gebeurde volgens de Prince 2-methode zodat we veranderingen
gemakkelijker en systematischer zouden kunnen opvolgen. Dit kwam
ook tegemoet aan een externe audit van half/ eind 2020. 

Kwalitatieve oplossingen bieden blijft één van de top prioriteiten
binnen de werking van Recip-e en daar hebben we de juiste mensen
voor nodig.

We kunnen met trots zeggen dat we het jaar 2021 afsluiten met een
enthousiast, gemotiveerd en uiterst efficiënt team! 

Bedankt voor jullie inzet dit jaar.
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"We hebben nood aan IT-profielen die ons helpen bij de
ontwikkeling van innovatieve functies en het onderhoud en de
monitoring van de Recip-e applicatie. We implementeren meer en
meer automatisaties, zodat we een goede opvolging kunnen
doen. We zijn intussen met een 10-tal mensen, niet allen fulltime.”

Bart Rondou, Software Liaison



De organisatie Recip-e kijkt vooruit en kijkt uit naar een nieuw traject
waarbij ze mee de digitalisering voor de verwijsvoorschriften kan
begeleiden. De verwijsvoorschriften vormen immers een heel belangrijk
onderdeel van de acties die genomen worden door voorschrijvers om
patiënten te laten behandelen en de acties die uitgevoerd worden door
zorgverleners.

Het is evident dat alles verder evolueert, dat er intussen ook
standaarden zijn (zoals FHIR) die meer mogelijkheden bieden voor de
digitale uitwisseling tussen zorgverstrekkers en patiënten, die ook
voorschriften of gebeurtenissen aan elkaar kunnen linken. 

Dat is natuurlijk onze ambitie: zoveel mogelijk structuur brengen in de
voorschriften zodat de opzoekingen veel efficiënter kunnen gebeuren.
Beter nog, het is de bedoeling dat deze aanpak ook een betere kwaliteit
van zorg helpt bieden. Dit door het ter beschikking stellen van een beter
overzicht en begeleiding van het zoeken naar linken tussen de
verschillende pathologieën van de patiënt.
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Om ons voor te bereiden op deze nieuwe noden, hebben we met het
operationele team verschillende stappen doorlopen. 

We zijn gestart met een business analyse en hebben de noden van het
terrein vastgelegd in talrijke gesprekken met de verschillende
beroepsgroepen (reeds sedert Q4 2020. Artsen-voorschrijvers en
uitvoerders van de zorg zoals verpleegkundigen, radiologen, kinesisten,
klinisch-biologen). Hierbij werd steeds hetzelfde stramien gevolgd en
werden de gevonden oplossingen voor knelpunten van farmaceutische
voorschriften reeds proactief geïmplementeerd in het voorstel van
oplossing voor de flow van verwijsvoorschriften.
Intussen was er ook een team dat de verschillende sessies rond de FHIR-
standaarden bij Agoria opvolgde om zodoende ook input van de meer
technische kant te bekomen, en van de vertaling vanuit de bestaande
Kmehr-standaard.

Daarna heeft een FHIR-expert ons begeleid om te komen tot een creatie
van een tool die toeliet om onze visie te implementeren. Dankzij vele
discussies en onze multidisciplinaire uitwisselingen en challenges, was
het mogelijk om tot een werkbare en vernieuwde tool te komen.

Tegelijk werd nagedacht over de architectuur die de business noden
mee vorm zouden moeten geven, samen met een architect-expert en de
verschillende andere technische én businessleden van ons team. Zo was
ook een werkelijke verbinding met een reële server mogelijk om de
werking te demonstreren.
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12.1. Interne brainstorming en
uitwerking met FHIR experten
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"Wij voorzien om onze diensten uit te breiden naar alle andere
zorgverstrekkers, zoals kinesitherapeuten, radiologen, klinisch
biologen, thuisverpleegkundigen,.. Daarbij vertrekken we vanuit
de business, van wat een zorgverstrekker als dienst nodig heeft
om uiteindelijk een optimale zorg te kunnen leveren naar zijn of
haar patiënten toe.”

dr. Apr. Katrien Thorré, directeur van
Recip-e. 



Met deze demo zijn we (met een afvaardiging van bestuurders en de
directeur) begin juli 2021 naar het Kabinet van Volksgezondheid gegaan
om onze rol in de verwijsvoorschriften én onze basis expertise te
verdedigen. 
De link tussen de verschillende voorschriften en de voordelen voor de
opvolging door de patiënt maken van dit prototype een goed voorstel.

We kijken uit naar het vervolg voor de verwijsvoorschriften in 2022!
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12.2. Demo van voorstel
verwijsvoorschriften op het Kabinet
Volksgezondheid

Figuur 18: demo Recip-e verwijsvoorschriften en farmaceutische voorschriften voor
de toekomst
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“Naast de bestaande voorschriften voor geneesmiddelen zal
Recip-e in de toekomst ook “verwijsvoorschriften” kunnen
verwerken waarmee een (tand-) arts patiënten naar een andere
zorgverlener verwijst en nog meer zorgverstrekkers kunnen
samenwerken. Tevens bereidt Recip-e zich voor om nieuwe
technische standaarden in te bouwen zodat we klaar staan voor
de nieuwste informatica ontwikkelingen.” 

Dr. Marc Moens, voorzitter Recip-e.
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“We verwachten een doorbraak en dat we eindelijk kunnen
beginnen. Dat we die oplossingen kunnen uitwerken, liefst binnen
de werking van vzw Recip-e en de dienstverlening vanuit vzw
Recip-e. Omdat we ervan overtuigd zijn, dat we als
zorgverstrekkers mee moeten kunnen beheren in de oplossingen
waar we alle dagen mee zullen moeten werken.” 

Hendrik Van Gansbeke, penningmeester Recip-e en
Algemeen directeur coördinator Wit-Gele Kruis Vlaanderen
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“Kinesitherapeuten kijken al jaren uit naar de digitalisering van
de verwijsvoorschriften. Vaarwel onleesbare en foute papieren
voorschriften. Met elektronische verwijsvoorschriften treden we in
het tijdperk van kwalitatieve voorschriften en daarvoor rekenen
we met AXXON en de ganse kinesector op de expertise, ervaring
en dienstverlening van het verwijsplatform van Recip-e.”

Dirk Verleyen, bestuurder Recip-e, voorzitter Axxon



BIJLAGE 1



Fase 1: Algemeen (Zorgverstrekkers)
Fase 2a: Nieuwe Functies (Zorgverstrekkers)
Fase 3: Algemeen (Burgers en Patiënten)

De dematerialisatie werd gecommuniceerd in drie fases:

Communicat iewerkgroep

Waarom Dematerialiseren?

Waarom Dematerialiseren?
Wettelijk kader
Definitie Dematerialisatie
Algemene Timeline
Gedematerialiseerd voorschrijven door de arts
Gedematerialiseerd afleveren door de apotheker
Visualisatie van het bewijs van elektronisch voorschrift
Informatie naar patiënten en burgers

Fase 1 - Voorschrijvers en apothekers

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DOELSTELLING

De doelstelling van dematerialisatie is meer tijd vrij te maken voor de zorg van de
patiënt doordat administratieve processen gedigitaliseerd worden. Daarnaast
wordt ook een verdere empowerment van de patiënt mogelijk dankzij de extra
mogelijkheden om zijn/haar voorschriften te beheren. Dit zal zorgen voor nog
meer kwaliteit in de zorg en een nog betere vertrouwensrelatie tussen de patiënt
en de zorgverstrekkers. Tegelijk wordt er meer efficiëntie gecreëerd en wordt de
zorginformatie toegankelijker. 

Het is daarnaast ook de bedoeling dat elke patiënt in de toekomst een actueel
medicatieschema heeft. Om dit efficiënt en overzichtelijk te kunnen realiseren, is
het nodig om zoveel mogelijk 1 geneesmiddel per voorschrift voor te schrijven.
Tevens zal er hierdoor ook een beter beheer per geneesmiddel mogelijk zijn,
zowel voor de arts, apotheker als patiënt. Deze aanpassing stuurt aan op verdere
digitalisering van het proces van het voorschrift.

In normale omstandigheden gebeuren vandaag de administratieve processen van
het elektronisch voorschrijven en afleveren digitaal. Dit proces kan dus nog
verder gedigitaliseerd worden, als de patiënt dat wenst. 
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https://recip-e.be/nl/fase-1-dematerialisatie/#1.-Waarom-Dematerialiseren
https://recip-e.be/nl/fase-1-dematerialisatie/#2.-Wettelijk-kader
https://recip-e.be/nl/fase-1-dematerialisatie/#3.-Definitie-Dematerialisatie
https://recip-e.be/nl/fase-1-dematerialisatie/#4.-Algemene-Timeline
https://recip-e.be/nl/fase-1-dematerialisatie/#5.-Gedematerialiseerd-voorschrijven-door-de-arts
https://recip-e.be/nl/fase-1-dematerialisatie/#6.-Gedematerialiseerd-afleveren-door-de-apotheker
https://recip-e.be/nl/fase-1-dematerialisatie/#7.-Visualisatie-van-het-bewijs-van-elektronisch-voorschrift
https://recip-e.be/nl/fase-1-dematerialisatie/#8.-Informatie-naar-pati%C3%ABnten-en-burgers
https://recip-e.be/nl/fase-1-dematerialisatie/


Met “dematerialisatie” wordt de volledige digitalisering van dat proces bedoeld.
Deze verdere digitalisering kan tal van extra voordelen met zich meebrengen,
zowel voor de arts, de apotheker als de patiënt.

VOORDELEN VOOR DE VERSCHILLENDE DOELGROEPEN (DR /APR /PATIËNT)

Meer tijd voor de zorg van de patiënt; 
Zorg op afstand wordt gemakkelijker; biedt opportuniteiten
Herhalingsvoorschriften kunnen sneller worden verwerkt;
Makkelijker opvolgen van de therapietrouw (nakijken of een geneesmiddel
effectief wordt afgehaald; op de meeste voorschriften zal slechts 1
geneesmiddel staan);
Patiënten die kiezen voor een digitalisering zullen hun voorschriften zelf
kunnen beheren en een goed overzicht hebben om met de arts te bespreken;
Minder printen, voor patiënten die hier voor kiezen.

Minder papieren bewijzen van elektronische voorschriften te bewaren; 
Elk voorschrift kan apart worden afgehandeld omdat er meestal maar 1
product zal op staan. Hierdoor is er een eenduidig beeld op voorschriftniveau.
Veel minder nood om met uitgestelde aflevering te werken omdat er meestal
1 product op een voorschrift staat. 
Gemakkelijker opvolgen van de status van het voorschrift (meestal 1 product
per voorschrift) en dus een globaal beeld.

Er komen meer mogelijkheden om je geneesmiddelen en
gezondheidsproducten in de apotheek af te halen: alle vorige opties blijven
bestaan, er komen extra digitale opties bij;
Altijd je voorschrift bij de hand (via Smartphone, toegang webapplicaties, …); 
Zelf beheer van de voorschriften en zicht op de openstaande voorschriften;
Elk voorschrift kan apart behandeld worden waardoor elk geneesmiddel
gemakkelijk apart afgehaald kan worden bij de apotheek naar keuze;
Onafhankelijk van waar de patiënt is, kan hij/ zij of zijn gemachtigde de
producten bij de apotheek gaan halen.

Arts:

Apotheker:

Patiënt:
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Het elektronisch voorschrift is het meest gebruikte voorschrift voor
geneesmiddelen. Het klassieke papieren voorschrift kan ook nog in
overmachtssituaties of bij uitzondering gebruikt worden en is in die specifieke
gevallen ook een wettelijk geldig voorschrift (bijvoorbeeld, voorschrijven buiten
het artsenkabinet, artsen > 64 jaar op 1/1/2020, in geval van technische
problemen, …).

Het papieren bewijs van elektronisch voorschrift is daarentegen geen wettelijk
geldig voorschrift maar dient als middel om de juiste geneesmiddelen te kunnen
afleveren. Vandaag is de voorschrijver wettelijk verplicht om dit papieren bewijs
van elektronisch voorschrift in alle gevallen uit te printen en mee te geven aan de
patiënt.

Vanaf 15/09/2021 wordt het mogelijk om ook zonder papieren bewijs van
elektronisch voorschrift geneesmiddelen voor te schrijven door de arts en af te
leveren in de apotheek (bij de apotheker kan een gedematerialiseerde aflevering
al vanaf 01/06/2021). In een eerste fase zal standaard een papieren bewijs
worden meegegeven, tenzij de patiënt expliciet aangeeft dat hij/ zij het beheer
van het voorschrift digitaal zal opnemen (via een App, een webtoepassing, een
digitaal document). De patiënt heeft dus de vrije keuze om al dan niet met een
papieren bewijs van elektronisch voorschrift het kabinet van de arts te verlaten
en al dan niet het papieren bewijs te gebruiken bij de apotheker.

Het klassieke papieren voorschrift blijft bestaan in overmachtssituaties of kan bij
uitzondering gebruikt worden (bijvoorbeeld, voorschrijven buiten het
artsenkabinet, artsen > 64 jaar op 1/1/2020; medische hulpmiddelen die ook door
bandagisten kunnen afgeleverd worden, in geval van technische problemen, … )
en blijft ook een wettelijk geldig voorschrift. 

Wettelijk kader
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een papieren bewijs van elektronisch voorschrift (print),
een digitaal bewijs van elektronisch voorschrift (via een App, een
webtoepassing, een digitaal document), ook al zal deze optie wellicht een
sterke uitbreiding kennen door de verschillende toepassingen die extra ter
beschikking zullen komen voor de patiënt.

Vanaf 15/09/2021 zal de patiënt nog meer opties hebben dan vandaag om naar
de apotheker te gaan (en in principe kan dit al vanaf 01/06/2021).

De huidige mogelijkheden blijven bestaan:

De apotheker scant in beide gevallen de barcode van het papieren of digitale
bewijs om toegang te krijgen tot de server van Recip-e.

Daarnaast is er ook een volledig nieuwe mogelijkheid vanaf 15/09/2021
(01/06/2021 voor gedematerialiseerd afleveren bij de apothekers). De patiënt kan
met zijn/ haar eID-kaart naar de apotheker gaan zonder dat hij/ zij een papieren
voorschrift of een digitale versie van het voorschrift moet afgeven of tonen. Als
de apotheker al eerder  een elektronisch voorschrift voor die patiënt heeft
uitgevoerd met de eID-kaart, kan hij of zij met behulp van het
rijksregisternummer  (bijvoorbeeld via de gegevens in het farmaceutisch dossier
van de patiënt of via elk ander document waarop het rijksregisternummer staat)
de openstaande elektronische voorschriften bij Recip-e raadplegen en eventueel
uitvoeren.

1

2

1 - weliswaar binnen een tijdspanne van 15 maanden na vorige eID lezing
2 - Of INSZ, inschrijvingsnummer sociale zekerheid
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In normale omstandigheden zijn vandaag de processen van het elektronisch
voorschrijven en afleveren digitaal. Tot op heden is de voorschrijver verplicht om
telkens een bewijs van elektronisch voorschrift uit te printen en mee te geven aan
de patiënt.

Vanaf 15/09/2021 bestaat de optie om als patiënt zelf te beslissen om zonder
papieren bewijs van elektronisch voorschrift, het kabinet van de voorschrijver te
verlaten. Dat is de keuze van de patiënt zelf en hij/zij zal dat telkens aangeven
aan de voorschrijver. Het is de taak van de voorschrijver om de patiënt goed en
volledig te informeren over zijn rechten evenals mogelijkheden in deze.

Met “dematerialisatie” bedoelen we de volledige digitalisering van dat proces van
het voorschrift zelf. De aflevering gebeurt wel nog steeds in de apotheek in
aanwezigheid van de patiënt of een gemachtigde van die patiënt. Technisch
werden een aantal sterke optimalisaties uitgevoerd bij de leveranciers in de
keten, wat ervoor zorgt dat de continuïteit van deze diensten maximaal
gegarandeerd wordt. In overmachtssituaties kan men terugvallen op een
papieren voorschrift. Bij de apotheker zijn er een aantal extra mogelijkheden
voor het leveren van de zorgcontinuïteit in geval van technische problemen,
namelijk een digitale versie van het voorschrift, naast het papieren bewijs.

Definitie Dematerialisatie

Er zijn verschillende mogelijkheden om tot bij de apotheker te komen. Alle
bestaande mogelijkheden blijven bestaan, alsook uitzonderlijk het klassiek
papieren voorschrift.

Grosso modo zijn er twee nieuwe mogelijkheden om zonder papier naar de
apotheker te gaan), waarvan de eerste ook nu al meer en meer ingeburgerd
geraakt.
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Een patiënt kan gebruik maken van een app (of een webtoepassing of een
ander digitaal document) op een smartphone of tablet, waarmee hij/zij de
apotheker voorschriften toont op een scherm.
Het voordeel hiervan is dat de patiënt een goed overzicht bewaart zonder
papier te moeten bijhouden. Daarnaast kan de patiënt ook het beheer doen
van zijn eigen voorschriften. Voor de apotheker verandert er in principe niets:
hij of zij scant de barcode op een scherm in plaats van op een papieren
document.
De patiënt kan ook met zijn of haar eID-kaart naar de apotheker gaan (als
identificatiemiddel; dus zonder voorschrift). 

Als de apotheker al eerder een elektronisch voorschrift voor die patiënt heeft
uitgevoerd met de eID-kaart, kan hij of zij met behulp van het
rijksregisternummer  (bijvoorbeeld via de gegevens in het farmaceutisch dossier
van de patiënt of via elk ander document waarop het rijksregisternummer staat)
de openstaande elektronische voorschriften bij Recip-e raadplegen en eventueel
uitvoeren . 

Ook in het geval dat de patiënt zelf niet naar de apotheker kan gaan, kunnen
deze mogelijkheden gebruikt worden door een gemachtigde (mantelzorger,
vertrouwenspersoon, vertegenwoordiger) om de medicatie af te halen. In geval
van de afhaling met eID-kaart (van de gemachtigde) moet de patiënt wel vooraf
een mandaat hebben aangemaakt voor de gemachtigde.

3

4

3 - Of INSZ, inschrijvingsnummer sociale zekerheid
4 - op voorwaarde dat er geen visi-vlag toe staat (dan ziet de apotheker het voorschrift niet).
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Op 15/09/2021 wordt de optie gedematerialiseerd voorschrijven en afleveren
mogelijk. De apotheker zal reeds vanaf 01/06/2021 gedematerialiseerd kunnen
afleveren. Dit zal in eerste instantie gebruikt worden in gevallen waar er
problemen zijn met de gebruikelijke afleveringsmiddelen (en vooral ook in het
kader van de corona).

De eerste pilootprojecten werden reeds opgestart zodat de verschillende
situaties waarin de patiënt zich kan bevinden, uitvoerig getest worden in
productie voor de algemene in productie stelling in juni 2021. 

De eerste pilootprojecten werden reeds opgestart zodat de verschillende
situaties waarin de patiënt zich kan bevinden, uitvoerig getest worden in
productie voor de algemene in productie stelling. 

Algemene Timeline
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Vanaf 01/06/2021 wordt het mogelijk om ook zonder papieren bewijs van
elektronisch voorschrift geneesmiddelen voor te schrijven door de arts en af te
leveren in de apotheek. Dat kan omdat het administratieve proces van
voorschrijven en afleveren van een geneesmiddel volledig digitaal verloopt.

Vanaf 15/09/2021 bestaat de optie om als patiënt zelf te beslissen om zonder
papieren bewijs van elektronisch voorschrift, het kabinet van de voorschrijver te
verlaten. Dat is de keuze van de patiënt zelf en hij/zij zal dat telkens aangeven
aan de voorschrijver. Het is de taak van de voorschrijver om de patiënt goed en
volledig te informeren over zijn rechten evenals mogelijkheden in deze.

Standaard zal er een papieren bewijs worden meegegeven, tenzij de patiënt
aangeeft dat hij/ zij het beheer van het voorschrift digitaal zal opnemen (via een
App, een webtoepassing, een digitaal document) of dat hij/ zij zijn/ haar eID-kaart
zal gebruiken om naar de apotheker te gaan. Het is belangrijk om de juiste
boodschappen en communicatie te geven aangaande de eID mogelijkheid. De
voorschriften staan niet op de eID-kaart maar de eID kaart geeft de apotheker
wel toegang tot het openen van de voorschriften van die patiënt die bij Recip-e
staan. De patiënt heeft dus de vrije keuze om al dan niet met een papieren bewijs
het kabinet van de arts te verlaten en al dan niet het papieren bewijs te
gebruiken bij de apotheker.

Gedematerialiseerd voorschrijven door de arts
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Om elk product in het medicatieschema op 1 lijn te kunnen tonen, werd
beslist om op het elektronisch voorschrift slechts 1 product voor te schrijven
(‘1 item per voorschrift’; project VIDIS gerealiseerd door het RIZIV).
De arts zal – dankzij zijn softwarepakket – op een gebruiksvriendelijke manier
voorschriften voor hetzelfde product tegelijk kunnen aanmaken, die
bijvoorbeeld enkel van elkaar verschillen in geldigheid.
Voor de ‘1 item per voorschrift’ zal een lijst opgemaakt worden met
uitzonderingen – er bestaan immers ook geneesmiddelen of
gezondheidsproducten die als een pakket moeten voorgeschreven worden –
die rechtstreeks in de softwarepakketten verwerkt zullen worden.

Er is ook een parallelle evolutie met betrekking tot het medicatieschema.

Deze 1-item verandering stuurt aan op het verder digitaliseren van de flow van
de voorschriften. De patiënt krijgt daarom ook de optie om aan de arts aan te
geven of hij/ zij zijn/ haar voorschriften digitaal wil beheren en afhalen. Het
softwarepakket zal ook voorzien om gebruiksvriendelijk te printen, door
bijvoorbeeld 2 papieren bewijzen (BEV; bewijs van elektronisch voorschrift) op
een A4-document te printen.

Het klassieke papieren voorschrift kan ook nog in overmachtssituaties of bij
uitzondering gebruikt worden en blijft ook een wettelijk geldig voorschrift
(bijvoorbeeld, artsen > 64 jaar op 1/1/2020).
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een geprinte papieren versie van het bewijs van elektronisch voorschrift (met
de barcode), zoals vandaag al kan.
een digitale versie van het bewijs van elektronisch voorschrift (met de
barcode), via een app, een webtoepassing of een ander digitaal document,
wat vandaag al meer en meer het geval is.
zijn/ haar e-ID kaart, als identificatiemiddel – dus zonder voorschrift.

Vanaf de ingang van dematerialisatie op 15/09/2021 (en eigenlijk al vanaf
01/06/2021) zal de patiënt over verschillende mogelijkheden beschikken om bij
de apotheker zijn medicatie te gaan afhalen. De patiënt kan naar de apotheek
gaan met:

Als de apotheker al eerder een elektronisch voorschrift voor die patiënt heeft
uitgevoerd met de eID-kaart, kan hij of zij met behulp van het
rijksregisternummer  (bijvoorbeeld via de gegevens in het farmaceutisch dossier
van de patiënt of via elk ander document waarop het rijksregisternummer staat)
de openstaande elektronische voorschriften bij Recip-e raadplegen en eventueel
uitvoeren.

In de eerste twee gevallen wordt steeds alles van het voorschrift getoond op het
papier/ scherm van de patiënt (barcode, alfanumerieke code, inhoud).

Gedematerialiseerd afleveren door de apotheker

5

5 - Of INSZ, inschrijvingsnummer sociale zekerheid
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Er is een officieel goedgekeurd formaat voor het bewijs van elektronisch
voorschrift.

Visualisatie van het bewijs van elektronisch voorschrift
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Patiënten en burgers zullen in een later stadium (veel dichter bij de in
productiestelling) breed geïnformeerd worden.

De ziekenfondsen zullen de taak op zich nemen om burgers proactief te
informeren rond de verschillende mogelijkheden, alsook rond de digitale
mogelijkheden.

Er zal ook materiaal ter beschikking worden gesteld en algemeen informatie
worden verspreid zodat patiënten en burgers ook zichzelf meer en meer kunnen
verdiepen in een verdere digitalisering als ze dat wensen.

Daarnaast zal op elk moment een patiënt of burger die dat wil, een papieren
bewijs kunnen krijgen. De huidige mogelijkheden blijven bestaan. Er komen
alleen extra opties.

Standaard zal er een papieren bewijs worden meegegeven bij de arts, tenzij de
patiënt aangeeft dat hij/ zij het beheer van het voorschrift digitaal zal opnemen
(via een App, een webtoepassing, een digitaal document). Het is dus de patiënt
die de vrije keuze heeft om zonder papieren bewijs het kabinet van de arts te
verlaten en geen papieren bewijs te gebruiken bij de apotheker.

Informatie naar patiënten en burgers
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Bestaande functies
Nieuwe bijkomende functies

Print/ Geen Print
Visi-flag
1 item voorschrift
Therapietrouw
Reservatie niet via de arts – alleen via de patiënt

Bestaande functies
Nieuwe bijkomende functies

Met voorschrift/ Zonder voorschrift
Visi-flag
Reservaties
Therapeutische relatie
1 item voorschriften

Fase 2a - Voorschrijvers en apothekers

Arts

1.
2.
3.
4.
5.

Apotheker

1.
2.
3.
4.
5.

Arts – bij uitbreiding alle voorschrijvers, ook tandartsen en
vroedvrouwen
Alle opties blijven bestaan. Er komen extra mogelijkheden.

Vanaf 15/09/2021 wordt het mogelijk om – op vraag van de patiënt – ook zonder
papieren bewijs van elektronisch voorschrift geneesmiddelen voor te schrijven
door de arts en af te leveren in de apotheek. Dat kan omdat het administratieve
proces van voorschrijven en afleveren van een geneesmiddel volledig digitaal
verloopt.

Een voordeel van de dematerialisatie van het elektronisch voorschrift is ook dat
de arts een (verleng)voorschrift kan aanmaken tijdens een teleconsultatie. De
arts kan dus geldig voorschrijven zonder de patiënt te zien, en toch alles
bijhouden in zijn medisch dossier. Dit zal ook na COVID mogelijk blijven. 

Indien nodig, zal een patiënt wel nog steeds een print van zijn elektronisch
voorschrift kunnen bekomen, ook na een teleconsultatie.
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Vanaf 15/9/2021 zijn er enkele bijkomende functies waar de arts gebruik zal
kunnen van maken. De bestaande functies blijven behouden. We sommen voor
de volledigheid alle functies op in dit document.

BESTAANDE FUNCTIES

Het aanmaken van een voorschrift 
Het annuleren van een voorschrift 

Het voorschrift is niet meer zichtbaar voor de patiënt, arts en apotheker.
De status van een voorschrift opvragen: werd het product afgeleverd of niet
afgeleverd – Het voordeel is dat de arts dus een idee heeft van therapietrouw,
en op deze basis ook de patiënt beter kan begeleiden.
De arts geeft aan dat er informatie/ feedback verwacht wordt van de
apotheker
Het bekijken van de informatie die de apotheker naar de arts stuurt.

1.
2.

3.

4.

5.

Bovenstaande functies zijn niet nieuw.

Alle acties met betrekking tot het elektronisch voorschrift worden ook
bijgehouden voor de traceerbaarheid, en zijn beveiligd.

Een boodschap naar de apotheker via het elektronisch voorschrift zoals “sine
conditio interna” kan nog steeds, en wordt best als vrije tekst meegegeven.

NIEUWE BIJKOMENDE FUNCTIES

Bij wachtdiensten
Bij magistrale bereidingen

Deze nieuwe functies zijn vooral opgesteld met als doelstelling ook
gedematerialiseerd te kunnen voorschrijven, als de patiënt dat wenst. In dat
geval kan de patiënt met zijn e-ID of met een digitale oplossing (vaak via zijn
Smartphone) naar de apotheker.

In sommige gevallen is het aangeraden om toch een print van het bewijs van
elektronisch voorschrift te voorzien, zodat er geen problemen zijn bij de
apotheker:

1

2

1 - Indien de software dit ontwikkeld heeft
2 - Indien de software dit ontwikkeld heeft
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Print/ geen print
Visi-vlag – privacy op voorschrift waardoor het wel/ niet zichtbaar is voor de
apotheker
1 product per voorschrift

Therapietrouw opvolgen is reeds mogelijk door de status van het
elektronisch voorschrift na te gaan (afgehaald/ niet afgehaald), doch is
relatief nieuw.

De volgende zaken zijn nieuw:

Reservatie bij de apotheker door een arts voor een patiënt is niet mogelijk.
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De print blijft bestaan. Er komen extra mogelijkheden voor de patiënt om naar de
apotheek te gaan.

Vanaf 15/09/2021 bestaat de optie dat de patiënt zelf beslist om zonder papieren
bewijs van elektronisch voorschrift, het kabinet van de voorschrijver te verlaten.

De voorschrijver zal een sensibiliserende rol opnemen binnen dit
veranderingsproces en zal de patiënt zo goed en volledig mogelijk informeren
over zijn rechten en verschillende opties. Elke patiënt is dus vrij om te kiezen of
hij het kabinet verlaat met of zonder papieren bewijs van elektronisch
voorschrift.

Print/ Geen Print

DIGITALE PATIËNT

De patiënt kan via een digitale oplossing zelf de openstaande voorschriften
visualiseren, beheren en hiermee naar de apotheker gaan: via een
webapplicatie/ via een App, al dan niet gecommercialiseerd. Voorbeelden zijn:
www.mijngezondheid.be, MyHealthViewer, VIDIS App.

Voor de gedigitaliseerde patiënt is er, indien de patiënt dit zo aangeeft, geen
nood meer aan een geprinte versie van het bewijs van elektronisch voorschrift.

In deze situatie dient de voorschrijver de informatie mee te delen over hoe de
patiënt zijn voorschrift kan consulteren (verschillende kanalen) en hoe de patiënt
bij de apotheker terecht kan om zijn medicatie af te halen:
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De patiënt kan op basis van enkel zijn e-ID (rijksregisternummer  ) als
identificatiemiddel bij de apotheker terecht voor aflevering. Zo kan de patiënt
ook zonder een voorschrift naar de apotheker gaan. 

Apotheker
Thuisverpleegkundige
Ziekenfondsen (voor alle leden)
Welzijnsorganisaties
Patiëntenassociaties (chronische ziekte)
…

De patiënt verlaat het kabinet van de arts zonder bewijs van elektronisch
voorschrift:

De patiënt kan de medicatie bij de apotheker ophalen aan de hand  zijn/
haar smartphone door gebruik te maken van een (Web)App, bijvoorbeeld
VIDIS App, MyHealthviewer, waarmee het digitaal voorschrift getoond wordt.
De patiënt kan de medicatie bij de apotheker ophalen aan de hand van
een identificatiemiddel, en dus zonder voorschrift: e-
ID/Vreemdelingenkaart/KidsID/Isi+
De patiënt kan ook op www.mijngezondheid.be het voorschrift zelf
beheren, en afprinten indien gewenst. 

Om een efficiënte sensibilisering van de patiënt te verzekeren is het eveneens
van groot belang om hem/ haar door te verwijzen naar de verschillende kanalen
waar hij/ zij nog bijkomende informatie kan verkrijgen over deze veranderingen
en de eventuele uitzonderingen:

Verschillende mogelijkheden voor de digitale patiënt bij de voorschrijver:

1.

3

3 -Of INSZ, inschrijvingsnummer sociale zekerheid
 

Bijlage jaarrapport 2021 90



een identificatiemiddel, en dus zonder voorschrift: e-
ID/Vreemdelingenkaart/KidsID/Isi+

De patiënt verlaat het kabinet van de arts met papieren bewijs van
elektronisch voorschrift:

De digitale patiënt vraagt een papieren bewijs van elektronisch voorschrift
voor de zekerheid; bv. hij gaat bij een nieuwe apotheker of apotheker van
wacht;
De patiënt kan nog steeds gebruik maken van zijn e-ID als
identificatiemiddel of van digitale tools bvb (Web)Apps om een digitaal
voorschrift aan te bieden.

De patiënt verlaat het kabinet van de arts met een toegangscode om een
digitaal bewijs van elektronisch voorschrift te kunnen ophalen (dit is software-
afhankelijk en beperkt tot een aantal software pakketten):

De patiënt bewaart het voorschrift op zijn smartphone of drukt het
voorschrift af om het vervolgens aan de apotheker aan te bieden.

2.

3.

NIET - DIGITALE PATIËNT

De arts print het voorschrift af (voorschrift wordt eveneens automatisch naar
Recip-e gestuurd – in geval van verlies van papieren bewijs van elektronisch
voorschrift kan de patiënt het nog zelf printen)
De patiënt vraagt een papieren bewijs van elektronisch voorschrift voor de
zekerheid; bijvoorbeeld, hij gaat bij een nieuwe apotheker of apotheker van
wacht;
De patiënt kan de medicatie bij de apotheker ophalen aan de hand van het
papieren bewijs van elektronisch voorschrift en/of via een identificatiemiddel,
bvb e-ID kaart.

De arts zal automatisch het bewijs van elektronisch voorschrift printen voor een
niet-digitale patiënt. Onder een niet-digitale patiënt verstaan we een persoon die
weinig digitale affiniteit heeft, geen hulp kan/ wil inroepen van digitale kennissen,
technologie niet gebruikt, geen smartphone bezit, ….

Het is goed om dit te checken en ook bij te houden.

Optie voor de niet-digitale patiënt bij de voorschrijver:

De patiënt verlaat het kabinet van de arts met papieren bewijs van elektronisch
voorschrift:

1.

2.

3.
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Gebruik van een laptop/ tablet indien wifi/ 4G beschikbaar
Printer is niet meer nodig
Het voorschrift komt meteen in het GMD terecht (via eigen software)
Voorschrift via PARIS (APP)
De patiënt kan nu ook zonder bewijs van elektronisch voorschrift naar de
apotheker door gebruik te maken van een identificatiemiddel (e-ID, …)

Later voorschrift aanmaken bijvoorbeeld dan wanneer hij op consultatie is in
het woonzorgcentrum (bij terugkeer op het kabinet).
Dan zal de arts ook de patiënt het voorschrift later laten afhalen, bvb de
volgende dag

Indien er veel voorschriften uitgeprint moeten worden dan kan de arts ervoor
kiezen om 2 voorschriften op één A4 te printen (2 A5 zoals vandaag op 1 A4). In
de nabije toekomst zal het ook mogelijk zijn om meerdere producten op 1 A4 te
printen waarbij de algemene info (voorschrijver en patiënt) 1 keer voorkomt en
de barcode, de inhoud van het voorschrift, de creatiedatum en de
geldigheidsdatum specifiek per voorschrift (1-item product) wordt weergegeven.
Het formaat van de barcode moet steeds 100 % de grootte van het huidige
officieel A5-formaat zijn, zodat de barcode scanbaar blijft in de apotheek. De rest
van de info moet duidelijk leesbaar zijn voor de patiënt. Dit zal geregeld worden
via de software. Al naargelang de beschrijving van het product en de posologie,
zullen er meerdere RIDs op 1 A4 kunnen worden afgeprint. 

Indien de arts een voorschrift moet aanmaken voor een patiënt buiten zijn
kabinet (huisbezoek; woonzorgcentrum) zijn er verschillende opties mogelijk om
dit te kunnen doen:

Onmiddellijk voorschrift maken

Uitgesteld voorschrift aanmaken:

Indien men beslist om het voorschrift nadien toch via Recip-e aan te maken (en
niet kiest voor een klassiek papieren voorschrift gezien de overmachtssituatie
buiten kabinet), geeft dat als voordeel dat alles traceerbaar is en centraal
bewaard wordt. Daarnaast is ook alles dan aanwezig in het medisch dossier van
de patiënt. Hierdoor is er ook een digitale input voor het medicatieschema van de
patiënt mogelijk.
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Per voorschrift is er een visi-vlag (dit komt dus meestal overeen met 1 product
vanaf 15/09/2021).
Standaard zal de visi-vlag op “Open” staan en zal de inhoud van het
voorschrift dus zichtbaar zijn voor alle apotheken.
Indien de patiënt aan de arts vraagt om de status op “TOE” te zetten zal het
voorschrift in geen enkele apotheek getoond worden als de patiënt alleen met
zijn/ haar e-ID/ rijksregisternummer naar de apotheek gaat. Daarom zal de
arts automatisch het voorschrift uitprinten zodat de apotheker de barcode
kan scannen.

De arts kan niet aanduiden dat één bepaalde apotheek de inhoud van het
voorschrift wel kan zien (hij kan ook niet reserveren voor de patiënt). Hij
kan enkel de visi-vlag op “Open” of “TOE” zetten.

Deze functie heeft enkel zijn nut bij volledig gedematerialiseerd afleveren,
wanneer er geen barcode gescand wordt in de apotheek (met andere woorden,
wanneer de patiënt zijn identificatiemiddel aan de apotheker voorlegt zonder
voorschrift). In geval toch een barcode wordt gescand, wordt deze vlag
opgeheven.

De privacy van de patiënt is zeer belangrijk. Indien de patiënt voor bepaalde
producten meer privacy vraagt, kan de voorschrijver hierbij helpen door de visi-
vlag op “TOE” te zetten, waardoor dit voorschrift afgeschermd is. Dit wil zeggen,
er is geen toegang via een identificatiemiddel mogelijk (= gedematerialiseerd
afleveren kan niet). Er is in dit geval enkel toegang mogelijk via het papieren
bewijs van elektronisch voorschrift/ digitaal bewijs van elektronisch voorschrift. 

Indien de patiënt de zichtbaarheid voor één bepaalde apotheek wil aanpassen, of
wil reserveren, zal hij/ zij dit zelf moeten doen aan de hand van één van de
digitale toepassingen om zijn/ haar geneesmiddel alsnog af te halen zonder
bewijs van elektronisch voorschrift. Alleen de patiënt heeft toegang tot deze
functie.

Visi-vlag
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De arts past de zichtbaarheid van het voorschrift aan in zijn software indien
dit besproken wordt (Visi-vlag “TOE”); de patiënt geeft zelf aan of hij nog een
print wil of niet. 
De patiënt kan bij de apotheker, ook zonder papieren bewijs van elektronisch
voorschrift terecht:

Het voorschrift digitaal op smartphone tonen en laten scannen.
Via een patiëntenplatform/ App het voorschrift terug zichtbaar maken
voor alle apothekers en de medicatie afhalen met de e-ID bij een
apotheker.
Via een patiëntenplatform/ App het voorschrift zichtbaar maken voor 1
apotheek naar keuze (al dan niet reserveren) en de medicatie afhalen met
e-ID bij deze apotheker.

DIGITALE PATIËNT

De inschatting van digitale of niet-digitale patiënt door de voorschrijver is zeer
belangrijk. De niet-digitale patiënt zal meer begeleiding nodig hebben in dit
proces dan de digitale patiënt.
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De patiënt verlaat het kabinet van de arts met bewijs van elektronisch voorschrift:
De arts past de zichtbaarheid van het voorschrift aan in zijn software (Visi-
vlag “TOE”);
De arts print het bewijs van elektronisch voorschrift af voor de patiënt –
Dit papieren bewijs van elektronisch voorschrift is absoluut noodzakelijk
om het product in de apotheek van zijn keuze te kunnen gaan afhalen; 
Het voorschrift is onzichtbaar voor alle apotheken bij gedematerialiseerd
afleveren (e-ID of rijksregisternummer). Elke apotheker die het voorschrift
scant (barcode) heeft daarentegen wel toegang tot de inhoud (via de
server van Recip-e).

NIET - DIGITALE PATIËNT
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Het softwarepakket zal automatisch voorschrift per voorschrift aanmaken
zonder dat dit nadelen met zich meebrengt in de praktijk; de arts vult slechts
1 keer de patiënt specifieke gegevens in.
De arts zal – dankzij zijn softwarepakket – op een gebruiksvriendelijke manier
voorschriften voor hetzelfde product tegelijk kunnen aanmaken, die
bijvoorbeeld enkel van elkaar verschillen in geldigheid;
Het softwarepakket zal ook voorzien om gebruiksvriendelijk te printen;
Voor de ‘1 item per voorschrift’ zal een lijst opgemaakt worden met
uitzonderingen – er bestaan immers ook geneesmiddelen of
gezondheidsproducten die als een pakket moeten voorgeschreven worden –
die rechtstreeks in de softwarepakketten verwerkt zullen worden.
Het klassieke papieren voorschrift kan ook nog in overmachtssituaties of bij
uitzondering gebruikt worden en blijft ook een wettelijk geldig voorschrift
(bijvoorbeeld, artsen > 64 jaar op 1/1/2020). Bij een klassiek papieren
voorschrift is er geen 1-item nodig maar er zijn slechts een beperkt aantal
overmachtssituaties. 

Om elk product in het toekomstig medicatieschema op 1 lijn te kunnen tonen,
werd beslist om op het elektronisch voorschrift slechts 1 product voor te
schrijven (‘1 item per voorschrift’; project VIDIS gerealiseerd door het RIZIV;
uitzonderingen worden via de software geregeld). Deze verandering bevordert de
verdere digitalisering van de flow van de voorschriften.

Deze manier van werken brengt bovendien de traceerbaarheid van elke
medicatie met zich mee voor de arts. Het voordeel is dat de status van het
voorschrift – afgeleverd of niet afgeleverd – zo ook overeenkomt met 1 product,
waardoor er een idee gevormd kan worden over therapietrouw.

Er is een uitzonderingslijst van 1-item producten. Uw software zal dit integreren,
en zal in elk geval pop-up schermen voorzien om hierin te begeleiden. 

Inschatting van digitale of niet-digitale patiënt door de voorschrijver is zeer
belangrijk. De niet-digitale patiënt zal meer begeleiding nodig hebben in dit
proces dan de digitale patiënt. Vooral bij chronische patiënten met
multimorbiditeit zullen er meer voorschriften zijn dan vroeger door de ‘1-item per
voorschrift’.

1-ITEM VOORSCHRIFT

Bijlage jaarrapport 2021 96



Voorschriften die nog geldig zijn en eerder werden opgesteld dan 15/09/2021,
kunnen nog steeds meerdere producten bevatten, en dat tot het einde van de
geldigheid van deze voorschriften.
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Status voorschrift (afgeleverd/ niet afgeleverd)
Historiek van het voorschrift
Openstaande voorschriften (die niet werden afgeleverd)

De arts zal vanaf 15/09/2021 voor zijn patiënt alle openstaande voorschriften
kunnen oplijsten en consulteren (afgeleverd/ niet afgeleverd) en zal de historiek
van eerdere voorschriften kunnen bekijken. De bedoeling is dat de arts zijn
patiënt zo goed mogelijk kan begeleiden en behandelen en toegang heeft tot de
informatie om de juiste linken te kunnen leggen. De therapietrouw inschatten is
enkel mogelijk als op 1 voorschrift ook 1 product voorkomt.

Aangezien er vanaf dit moment meestal 1 voorschrift per product opgesteld zal
worden, kan de arts een overzicht opvragen per voorschrift. De functies om deze
handelingen uit te voeren zullen op een gebruiksvriendelijke wijze worden
voorzien in het softwarepakket van de arts:

THERAPIETROUW

Bijlage jaarrapport 2021 98



De reservatie gebeurt bij de apotheker die de patiënt zelf kiest;
De reservatie kan enkel door de patiënt zelf gemaakt worden;
Deze reservatie kan digitaal gebeuren. Dit is inderdaad vandaag al mogelijk
via bepaalde Apps. Dit zal ook kunnen bij andere patiëntenplatformen zoals
bijvoorbeeld www.mijngezondheid.be, VIDIS (Web)App of
MyPatientHealthViewer.

Vanaf 1/06/2021 kan een patiënt digitaal zijn geneesmiddelen reserveren bij een
apotheker naar keuze. De arts kan niet tussen komen bij deze reservatie. Hij kan
wel de patiënt de nodige informatie geven om zijn reservatie te kunnen maken:

RESERVATIE NIET VIA DE ARTS - ALLEEN VIA DE PATIËNT
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Alles wat mogelijk was, blijft bestaan. Er komen extra opties.

Vanaf 15/09/21, en eigenlijk al vanaf 01/06/2021 zal de patiënt over bijkomende
mogelijkheden beschikken om bij de apotheker zijn medicatie af te halen. Dit zal
onder andere het geval zijn door gebruik te maken van een App en zo zijn digitaal
voorschrift te tonen (dit gebeurt reeds vandaag meer en meer), of door middel
van een identificatiemiddel, de e-ID kaart, en dus zonder voorschrift.

Deze laatste verandering brengt eveneens enkele bijkomende functies met zich
mee waar de apotheker gebruik van zal kunnen maken om gedematerialiseerd af
te leveren.

De bestaande functies – die uitgaan van het scannen van een barcode (RID) op
het papieren of digitaal voorschrift – blijven behouden. Ze worden zelfs verder
uitgebreid doordat er veel meer (web)Apps op het terrein aanwezig zullen zijn die
zullen toelaten om een digitaal bewijs te laten scannen.

APOTHEKER

BESTAANDE FUNCTIES

Opvragen van de inhoud van het voorschrift samen met de bewijslast voor de
tarificatie 
Het voorschrift aanduiden als afgeleverd 
Het voorschrift aanduiden als gearchiveerd – naar Recip-e toe is dit een
notificatie van archivering (dit wordt door de software geregeld).
Het voorschrift aanduiden als niet-afgeleverd 
Het voorschrift annuleren 
Een opmerking noteren bij een voorschrift als de arts de optie van feedback
geactiveerd heeft
Het oplijsten van de vragen voor feedback van de arts voor bepaalde
voorschriften

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

De geldigheidsduur van het voorschrift wordt vandaag door Recip-e gecheckt.
Enkel geldige voorschriften worden nog getoond. Sedert 01/02/2021 zijn ook alle
V2 voorschriften vervallen, en kan Recip-e dus 100 % de geldigheid (op basis van
de creatiedatum van het voorschrift) garanderen.

Deze functie zorgt ervoor dat de apotheker meer tijd heeft voor de zorg van de
patiënt.

4

5

4 - Indien de software dit ontwikkeld heeft
5 - Indien de software dit ontwikkeld heeft
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Afleveren met behulp van een identificatiemiddel, zoals de e-ID kaart of het
rijksregister nummer (of INSZ-nummer).

Voorschriften allemaal oplijsten, en aanduiden welke zullen worden
afgeleverd.
Voor het gedematerialiseerd afleveren, is de creatie/ consultatie van een
therapeutische relatie noodzakelijk. De aangemaakte therapeutische
relatie is 15 maanden geldig. Dit systeem is enkel van toepassing voor
officina apotheken. 
Visi-vlag kan OPEN, TOE, op 1 apotheek (NIHII ) staan.
RESERVATIE flag kan slechts op 1 apotheek staan (NIHII)
Visi-vlag kan in combinatie met reservatie flag voorkomen à 1 apotheek
(NIHII)

Status van het voorschrift (afgeleverd/ niet afgeleverd)
Historiek van de voorschriften
Oplijsten van mandaten

Deze functies betreffen vooral de gedematerialiseerde aflevering, dit wil zeggen,
afleveren op basis van een identificatiemiddel zoals de e-ID kaart of het
rijksregisternummer (of INSZ-nummer).

Een groot voordeel bij deze aflevering is dat alle voorschriften zichtbaar zijn voor
de apotheker waardoor hij/ zij ook advies kan geven in verband met de
geldigheid van nog openstaande voorschriften aan de patiënt.

1.

2.
3.
4.

De therapeutische relaties worden expliciet gemaakt met een officina-apotheek. 

Deze therapeutische relatie aanmaken en consulteren is enkel nodig bij
gedematerialiseerd afleveren.

Globaal wordt geen rekening gehouden met de functie van Visi-vlag “TOE” bij
afleveren op basis van een RID. In dat geval kan immers elke apotheker de
barcode scannen, wat automatisch een mandaat is voor de apotheker om het
voorschrift te mogen uitvoeren.

NIEUWE BIJKOMENDE FUNCTIES

6

6 - NIHII = RIZIV nummer van de apotheek
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MET een geprinte papieren versie van het bewijs van elektronisch voorschrift
(met de barcode), zoals vandaag al kan.
MET een digitale versie van het bewijs van elektronisch voorschrift (met de
barcode), via een app, een webtoepassing of een ander digitaal document,
wat vandaag al meer en meer het geval is.
ZONDER voorschrift, maar met een identificatiemiddel namelijk, zijn/ haar e-
ID kaart (Rijksregisternummer, indien de patiënt in de laatste 15 maanden al
met zijn e-ID kaart naar de apotheek kwam) = NIEUW

Vanaf 01/06/2021 heeft de patiënt de mogelijkheid om naar de apotheek gaan:

MET VOORSCHRIFT/ ZONDER VOORSCHRIFT

Digitale visualisatie en beheer van de openstaande voorschriften voorstellen
aan de patiënt;
Mogelijkheden aanhalen van de tools en apps die gebruikt kunnen worden
door de patiënt;
Aanraden om altijd e-ID mee te nemen wanneer de patiënt naar de apotheker
gaat, wat sowieso als fall-back scenario kan dienen.

Sensibiliseren van de patiënt is van uiterst belang binnen deze verandering:

In geval van wachtdienst, zal de arts steeds een print voorzien zodat de
apotheker zonder problemen kan afleveren.

7

7 - Een klassiek papieren voorschrift is ook nog steeds geldig (bij overmachtssituaties)
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De patiënt komt zijn producten afhalen met een digitaal bewijs van elektronisch
voorschrift

De patiënt opent het voorschrift op zijn smartphone via
patiëntenplatform/app
De apotheker scant de barcode (RID) en ziet de inhoud op zijn scherm. Dit
is ook het geval als de visi-vlag op TOE staat (en OPEN/ NIHII).

De patiënt komt zijn producten afhalen zonder papieren bewijs van elektronisch
voorschrift met zijn identificatiemiddel, e-ID kaart

De patiënt geeft zijn e-ID kaart aan de apotheker om een therapeutische
relatie aan te maken die 15 maanden geldig blijft. De volgende keer
(binnen de periode van 15 maanden) kan hij bv. alleen met zijn
rijksregister nummer terecht.
De apotheker kan dan al zijn openstaande voorschriften raadplegen,
althans indien de visi-vlag op OPEN staat (of op NIHII).
De patiënt zegt welke voorgeschreven medicatie hij komt halen: dankzij de
app, het scherm van de apotheker, voorselectie, … kan hij/ zij zich hier ook
op voorbereiden.
De apotheker levert de producten af.
Niet afgeleverde voorschriften blijven beschikbaar totdat ze niet meer
geldig zijn. Dan ziet de apotheker ze niet meer.

De patiënt komt zijn producten afhalen zonder papieren bewijs van elektronisch
voorschrift met rijksregister nummer.

Patiënt dicteert zijn /haar rijksregisternummer (of toont zijn e-ID kaart/
geeft ziekenfondsbriefje/ …) of de apotheker kan ook via zijn
farmaceutisch dossier, dit rijksregisternummer manueel inbrengen.
Hiermee kan de apotheker zien dat er al een bestaande therapeutische
relatie is tussen de apotheek en de patiënt, tenminste als de apotheek
minder dan 15 maanden geleden reeds de e-ID heeft ingelezen en dus een
therapeutische relatie heeft aangemaakt die 15 maanden geldig blijft.

De patiënt komt zijn producten afhalen met papieren bewijs van elektronisch
voorschrift van arts

De apotheker scant de barcode (RID) en ziet de inhoud op zijn scherm. Dit
is ook het geval als de visi-lag op TOE staat (en OPEN/ NIHII).

De digitale patiënt heeft vanaf 01/06/2021 dus verschillende mogelijkheden om
zijn producten af te halen bij de apotheker:

1.

2.

3.

4.

DIGITALE PATIËNT
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De patiënt komt de producten halen met papieren bewijs van elektronisch
voorschrift (arts of digi-kennis print voor patiënt)
De patiënt komt zijn producten afhalen zonder bewijs van elektronisch
voorschrift, met een identificatiemiddel (met e-ID kaart) 

De patiënt geeft zijn e-ID kaart aan de apotheker om een therapeutische
relatie aan te maken die 15 maanden geldig blijft. De volgende keer
(binnen de periode van 15 maanden) kan hij bv. alleen met zijn
rijksregister nummer terecht.
De apotheker kan dan al zijn openstaande voorschriften raadplegen.

De patiënt komt zijn producten afhalen zonder bewijs van elektronisch
voorschrift, met een identificatiemiddel (met rijksregister nummer) 

De patiënt zal best gaan naar de apotheker waar hij normaal gezien gaat.
Patiënt dicteert rijksregister nummer (of toont zijn e-ID kaart/ geeft
ziekenfondsbriefje/ …)
Hiermee zorgt de apotheker voor de consultatie van een therapeutische
relatie tussen de apotheek en de patiënt, tenminste als de apotheker
minder dan 15 maanden geleden eens zijn e-ID heeft ingelezen en dus een
therapeutische relatie heeft aangemaakt die 15 maanden geldig blijft.
De apotheker kan vervolgens de voorschriften raadplegen en afleveren
wat de patiënt verkiest.

De opties die bestaan, blijven bestaan. De apotheker zal op basis van het bewijs
van elektronisch voorschrift (papieren of digitaal) kunnen blijven afleveren.

Maar het is wel belangrijk dat de niet-digitale patiënt ook de nodige informatie
ontvangt over de digitale mogelijkheden en de voordelen ervan vanaf
01/06/2021. Vooral de use case waarbij hij/ zij gewoon met zijn/ haar e-ID kaart
terecht kan bij het vergeten van een voorschrift, kan een hulp zijn in nood.

De patiënt kan bij de apotheker terecht voor het afhalen van zijn producten aan
de hand van de volgende verschillende opties:

1.

2.

3.

NIET - DIGITALE PATIËNT
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De patiënt drukte thuis het bewijs van elektronisch voorschrift af via een
patiëntenplatform, bijvoorbeeld www.mijngezondheid.be
De apotheker scant de barcode (RID) en ziet de inhoud op zijn scherm. Dit
is ook het geval als de visi-vlag op TOE staat (en OPEN/ NIHII).

5. De patiënt komt zijn producten afhalen en drukt zelf bewijs van elektronisch
voorschrift af – papieren bewijs van elektronisch voorschrift

http://www.mijngezondheid.be/


De patiënt kan vanaf 01/06/ 2021 zijn voorschriften zelf beheren via de
patiëntenplatformen/ Apps die ter beschikking gesteld worden. Er zullen nog
meer patiëntenplatformen ter beschikking zijn vanaf 15/09/2021. Dit zal actief
worden gecommuniceerd in de aanloop van de volledige dematerialisatie door
software van de voorschrijvers tegen 15/9/2021.

De Visi-vlag is een functie waarmee de digitale patiënt kan bepalen of de inhoud
van het voorschrift geconsulteerd kan worden door alle apotheken, één bepaalde
apotheek naar keuze of geen enkele apotheek. De patiënt zou immers kunnen
beslissen om bepaalde voorschriften niet te tonen aan zijn gebruikelijke
apotheker, en toch voor het gemak kiezen van gedematerialiseerd afleveren.

VISI-VLAG
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Ook niet-digitale patiënten hebben recht op privacy, om die reden kunnen zij
hulp vragen aan hun arts. De arts kan enkel de visi-vlag open/ toe zetten, en kan
niet reserveren bij een bepaalde apotheek in de plaats van een patiënt. Indien de
arts het voorschrift op “Toe” zet en de patiënt de technische kennis niet heeft om
het voorschrift zelf op “Open” te zetten of op 1 apotheek (NIHII) voor één
specifieke apotheek (=reserveren), dan zal een gedematerialiseerde aflevering
niet mogelijk zijn.

In dat geval kan de patiënt gebruik maken van het papieren bewijs van
elektronisch voorschrift dat de arts automatisch zal afdrukken wanneer hij voor
een patiënt de visi-vlag op “Toe” zet.

Het tonen van het bewijs van elektronisch voorschrift (papier en/of digitaal) heft
de privacy op. De apotheker kan immers de barcode scannen en zo de inhoud
toch zien, en het product afleveren. Een papieren of digitaal voorschrift is immers
een mandaat voor de apotheker.

Als er tegelijk een privacy en een reservatie
flag is, dan worden de regels van de

reservatie gevolgd (voor die apotheek). De
digitale flow om een reservatie aan te maken,

begeleidt de patiënt hierin.
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De patiënt zal eveneens de mogelijkheid hebben om producten te reserveren bij
een bepaalde apotheek via de patiëntenplatformen/ Apps. Alleen de apotheek
waarvoor de patiënt kiest (via reservatie) ziet deze reservaties.

De apotheker zal een melding van de reservatie krijgen via het softwarepakket .
Een reservatie door de patiënt houdt geen verplichting tot aankoop in voor de
patiënt. De apotheker kan ook beslissen om een duur product of een magistrale
bereiding niet klaar te zetten.

De patiënt kan zijn reservaties komen afhalen bij de apotheek waar hij het
geneesmiddel gereserveerd heeft aan de hand van zijn e-ID
kaart/rijksregisternummer. Indien hij toch naar een andere apotheek wil gaan,
dan kan dat met een geprinte of digitale versie van het bewijs van elektronisch
voorschrift. In dat geval zal de apotheker immers de barcode scannen, en wordt
de beperkte toegang opgeheven. In een andere apotheek is het niet mogelijk om
gedematerialiseerd af te leveren aan de hand van een identificatiemiddel,
namelijk, e-ID/ rijksregisternummer.

Afhankelijk van het type software van patiëntenplatformen/ Apps: 

Patiënten kunnen via bepaalde patiëntenplatformen/ Apps ook de mogelijkheid
krijgen om berichten mee te sturen met hun reservatie. De apotheker kan dan
ook communiceren aan de patiënt wanneer de reservatie klaarligt.

RESERVATIES

De voorrangsregels visi-vlag – Reservatie:

Als er tegelijk een reservatie vlag en een privacy vlag van
toepassing is op een elektronisch voorschrift, dan worden de
regels van de reservatie gevolgd (voor die apotheek).

8

8 - Een aantal keren per dag kan er een bevraging zijn om de load op het Recip-e systeem te beperken.
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Lijst van openstaande voorschriften
Historiek voorschriften tonen 
Relaties van de gemandateerde (met de patiënt)

Wanneer de patiënt voor de eerste keer naar de apotheek gaat met zijn e-ID
kaart, dan kan de apotheker aan de hand van een scan van de e-ID of het
handmatig invoeren van het e-ID kaartnummer en het rijksregisternummer een
therapeutische relatie aanmaken die 15 maanden geldig blijft. De therapeutische
relatie wordt aangemaakt met de apotheek.

Als de apotheker al eerder een elektronisch voorschrift voor die patiënt heeft
uitgevoerd met de e-ID kaart, kan hij of zij met behulp van het
rijksregisternummer  (bijvoorbeeld via de gegevens in het farmaceutisch dossier
van de patiënt of via elk ander document waarop het rijksregisternummer staat)
de openstaande elektronische voorschriften bij Recip-e raadplegen en eventueel
uitvoeren.

Dat is dus een nieuwe manier om de medicatie in de apotheek te gaan afhalen,
en dit op een volledig gedematerialiseerde manier. De apotheek heeft in dat
geval een therapeutische relatie nodig met de patiënt om onderstaande functies
te kunnen uitvoeren:

THERAPEUTISCHE RELATIE

9

9 - Of INSZ, inschrijvingsnummer sociale zekerheid
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De voorschriften zullen telkens 1 product bevatten (mits enkele uitzonderingen).

Beide situaties zullen blijven voorkomen: zowel 1 product als verschillende
producten op 1 voorschrift. Vanaf het moment van de dematerialisatie, zullen
artsen verplicht zijn om in de meeste gevallen 1 product per voorschrift voor te
schrijven. Alle geldige voorschriften die voor deze datum werden aangemaakt
kunnen nog meerdere producten per voorschrift bevatten (buiten de
uitzonderingslijst).

Op vraag van de patiënt kan een deel van de voorschriften afgeleverd worden of
alle voorschriften tegelijk. De privacy en reservatie kan per voorschrift ingesteld
worden door de patiënt.

Met 1-item per voorschrift wordt het voorschrift gelinkt aan 1 product. De status
is dan duidelijk. Op die manier zullen alle voorschriften telkens kunnen worden
afgehandeld en is het niet meer mogelijk om een voorschrift af te sluiten dat
maar gedeeltelijk afgeleverd werd. Er is dan ook nog weinig nood aan een
“document uitgestelde aflevering” vanuit de apotheek.

De mogelijkheid bestaat dat de arts meerdere voorschriften op één A4 pagina
heeft afgedrukt. Indien niet alle voorschriften op de pagina afgeleverd werden,
dan zal de apotheker het voorschrift dat wel afgeleverd werd, aanduiden door
hier een stempel op te zetten. De patiënt krijgt in dat geval zijn A4 blad weer
opnieuw mee naar huis.

Nota

De ziekenhuisapotheken vallen onder een ander systeem dan de publieke apotheken.
Zij werken onder de bevoegdheid van het ziekenhuis, en werken met een COT, Circle of
Trust. Hierdoor is de therapeutische relatie anders is geïmplementeerd dan bij de
publieke apotheken.
De patiënt zal er ook terecht kunnen voor een gedematerialiseerde aflevering via zijn/
haar identificatiemiddel e-ID kaart/ rijksregisternummer.

1-ITEM VOOSCHRIFTEN
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E-LEARNINGS VOORSCHRIJVERS

E-Learning 1 - Voorschrijvers - Hoe kan ik een zicht hebben
op de therapietrouw van de patiënt?

E-Learning 2 - Voorschrijvers - Hoe maak ik gebruik van de
visi-vlag?

E-Learning 3 - Voorschrijvers - Hoe wordt een 1-item
voorschrift in de achtergrond gecreëerd?

E-Learning 4 - Voorschrijvers - De patiënt kan de keuze
maken tussen een print of geen print.

E-LEARNINGS APOTHEKERS

E-Learning 5 - Apotheker - Therapeutische relatie

E-Learning 6 - Apotheker - Hoe via eID afleveren = nieuw!
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Fase 3 - Patiënt/ Burger

Samenvatting communicatie voor patiënt/burger

1. Waarom extra digitale mogelijkheden voor het voorschrijven en afleveren van
geneesmiddelen?
2. Welke voordelen heb je als patiënt?
3. Wettelijk en veilig!

VERSIE 1 (beschrijft de procedure bij de voorschrijver en de apotheek apart)

4. Welke mogelijkheden heb je als patiënt?
BIJ DE VOORSCHRIJVER
BIJ DE APOTHEKER

VERSIE 2 (beschrijft de procedure per optie vanuit de patiënt)

5. Welke mogelijkheden heb je als patiënt?
PAPIER
DIGITAAL

6. Welke nieuwe functies zijn er?
Meer privacy
Reserveren van geneesmiddelen
1 geneesmiddel per voorschrift

Bijlagen
1. Overzicht digitale platformen en APPS om voorschriften digitaal te beheren
2. Overzicht andere identificatiemiddelen
3. Praktische voorbeelden

FAQ
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NIEUW VANAF 15 SEPTEMBER: NAAR DE APOTHEEK MET OF ZONDER PAPIER

Het voorschrijven van geneesmiddelen kan sinds 2013 elektronisch verlopen,
door de huisarts, de arts-specialist, de tandarts, de vroedvrouw. We noemen hen
verder ‘voorschrijver’.

Sinds 1 januari 2020 is het elektronisch voorschrijven verplicht voor
geneesmiddelen (voor patiënten niet opgenomen in het ziekenhuis) en mag het
voorschrift niet meer op een klassiek papieren voorschrift geschreven worden. Er
zijn wel enkele uitzonderingen, zoals in geval van voorschrijven tijdens een
huisbezoek door je huisarts, of als je huisarts ouder is dan 64 jaar .

Als patiënt krijg je van de voorschrijver in de meeste gevallen geen
handgeschreven voorschrift meer, maar wel een bewijs van aanmaak van een
voorschrift op de computer. De voorschrijver print voor jou dus een papieren
‘bewijs van elektronisch voorschrift’ waarmee je het geneesmiddel kunt afhalen
bij de apotheek.

De apotheker kan het elektronisch voorschrift van de voorschrijver ook al via de
computer digitaal raadplegen en afhandelen.  

Je kan de voorschriften zelf raadplegen op de officiële digitale
gezondheidsportalen (www.mijngezondheid.be, www.myhealthviewer.be,
www.brusselsgezondheidsnetwerk.be en www.rsw.be) en via de
mijngeneesmiddelen  (web)app en via een aantal commerciële gezondheidsapps.

De digitale mogelijkheden breiden binnenkort uit: vanaf 15 september 2021 kan
je als patiënt zelfs zonder dit papieren bewijs van elektronisch voorschrift jouw
geneesmiddelen afhalen bij de apotheker. Je kan het elektronisch voorschrift dan
rechtstreeks op je smartphone tonen (via verschillende apps – iOS/Android of
webapplicatie – zoals o.a. mijngezondheid.belgie.be) ofwel kan de apotheker via
jouw identiteitskaart (e-ID) of een ander identificatiemiddel (rijksregisternummer)
toegang krijgen tot jouw openstaande voorschriften.

Als je dit niet wenst of niet over de digitale mogelijkheden beschikt, kan je ook
nog steeds met een papieren bewijs bij de apotheek terecht. De voorschrijver zal
je als patiënt informeren over de mogelijkheden en jou de keuze laten.

SAMENVATTING COMMUNICATIE VOOR PATIËNT/ BURGER

1

1 - Op datum van 1 januari 2020
2 - Dit is een app die gratis wordt aangeboden door de overheid
3 - Andere identificatiemiddelen zijn: KidsID, Isi+, vreemdelingenkaart

2

3
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Aan deze nieuwe digitale mogelijkheden is hard gewerkt door de organisatie
Recip-e vzw, in samenwerking met verschillende partners waaronder de overheid,
de artsen- en apothekersverenigingen en de patiëntenverenigingen.

Deze digitalisering heeft zeker een aantal voordelen: voor de voorschrijver, de
apotheker en de patiënt.

Omdat de administratie en het papierwerk afneemt, kunnen artsen en
apothekers meer tijd vrijmaken voor zorg en advies. Het is ook eenvoudiger voor
jouw behandelende zorgverstrekkers om een digitaal overzicht van al jouw
geneesmiddelen te hebben.

Als patiënt kan je ook zelf je openstaande voorschriften digitaal beheren.
Hierdoor heb je ook zelf een beter overzicht op alle informatie, inclusief het
digitale medicatieschema. Het is eenvoudiger om een geneesmiddel te
reserveren bij een bepaalde apotheek. Daarnaast kan je ook een voorschrift op
beperkte toegang zetten (bijvoorbeeld voor 1 apotheek) zodat het voorschrift
enkel voor die apotheek zichtbaar is wanneer je met je eID of
rijksregisternummer (gedematerialiseerd dus) gaat afhalen. Hetzelfde principe
kan je toepassen als je je geneesmiddelen door iemand anders laat afhalen. Je
kan je voorschrift ook niet meer kwijtraken, want het is digitaal beschikbaar.

Ben je digitaal nog niet helemaal mee, of wens je het liever niet digitaal op te
volgen, dan blijft de huidige mogelijkheid bestaan om met een papieren ‘bewijs
van elektronisch voorschrift’ naar de apotheek te gaan. De voorschrijver moet jou
de keuze aanbieden en respecteren.

Wil je nog meer weten over het waarom en het hoe van deze nieuwe werkwijze?

Benieuwd naar de voordelen en de nieuwe bijkomende functies?

Lees dan zeker verder…
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Om meer tijd vrij te maken voor de zorg voor jou als patiënt, dankzij een
vlottere digitale administratie.
Om je de kans te bieden je zorg zelf meer in handen te nemen, doordat je je
eigen voorschriften beter kan beheren.
Om je een duidelijk digitaal overzicht van je geneesmiddelen te bieden via een
overzicht van jouw openstaande geneesmiddelen en een actueel
medicatieschema.

1.

2.

3.

WAAROM EXTRA DIGITALE MOGELIJKHEDEN VOOR HET
VOORSCHRIJVEN EN AFLEVEREN VAN GENEESMIDDELEN?

Je krijgt meer mogelijkheden om geneesmiddelen en gezondheidsproducten
in de apotheek af te halen: alle bestaande opties blijven bestaan, er komen
extra digitale opties bij (zie verder voor meer uitleg).
Je hebt je voorschrift altijd digitaal bij de hand (via de officiële
gezondheidsportalen een app op je smartphone, tablet of computer).
Je kan de voorschriften zelf (of met hulp van een mantelzorger, een
vertrouwenspersoon, een vertegenwoordiger,…) beheren en hebt zicht op de
producten die nog niet werden afgehaald (openstaande voorschriften).
Elk voorschrift kan apart behandeld worden waardoor elk geneesmiddel
gemakkelijk apart afgehaald kan worden bij de apotheek naar keuze. Waar je
ook bent, je kan de producten bij de apotheek gaan halen, ook als het
papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ nog thuis ligt.
Je kan je medicatie ook laten afhalen door iemand aan wie je dit (vooraf)
toevertrouwt, door bijvoorbeeld jouw rijksregisternummer mee te geven voor
jouw vertrouwde apotheek (voorwaarde is wel dat jouw eID in de laatste 15
maanden ingelezen werd in die apotheek). Je kan ook – zoals vandaag – jouw
papieren bewijs van elektronisch voorschrift meegeven, of zelfs een foto
ervan meegeven.
Als patiënt heb je steeds zelf de keuze om van de voorschrijver een papieren
‘bewijs van elektronisch voorschrift’ mee te krijgen of om naar de apotheek te
gaan zonder papieren print.
Uitzonderlijk kan je huisarts via deze digitale weg een geneesmiddel
voorschrijven zonder de patiënt te moeten zien (vb. verlengvoorschrift in
geval van chronische ziekte).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

WELKE VOORDELEN HEB JE ALS PATIËNT?
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Het online platform Recip-e werd opgericht en wordt nog steeds bestuurd door
de verenigingen die de gezondheidszorgbeoefenaars vertegenwoordigen. Recip-e
is dus geen privébedrijf maar een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).

Meer info: www.recip-e.be.

Het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen maakt deel uit van het
actieplan eGezondheid van de overheid. Het elektronisch voorschrift is het enige
wettelijk geldige voorschrift. Sedert 1 januari 2020 is het ook verplicht om Recip-e
te gebruiken om geneesmiddelen voor te schrijven, mits een aantal
overmachtssituaties.

Het voorschrijven verloopt veilig en efficiënt via het online platform Recip-e. Hier
wordt elk elektronisch voorschrift op een veilige manier centraal bewaard en
krijgt het een uniek identificatienummer. De streepjescode op het papieren
‘bewijs van elektronisch voorschrift’ verwijst naar dit nummer (zie verder).

De voorschrijver en apotheker hebben elk een beveiligde toegang tot het Recip-e
platform via hun computersoftware.

WETTELIJK EN VEILIG!
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VERSIE 1 (FLOW VOORSCHRIJVER EN APOTHEEK APART) –
PERSPECTIEF VAN MOGELIJKHEDEN BIJ ARTS EN APOTHEKER APART

WELKE MOGELIJKHEDEN HEB JE ALS PATIËNT?

BIJ DE VOORSCHRIJVER

Je hebt als patiënt dus de vrije keuze.

Standaard zal de voorschrijver een papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’
aanbieden, tenzij je aangeeft dat je geen papieren ‘bewijs van elektronisch
voorschrift’ wenst en je voorschrift dus digitaal zult afhandelen (via de digitale
gezondheidsportalen www.MijnGezondheid.be, www.MyHealthViewer.be, via een
app op je smartphone, of via je e-ID).

Als patiënt verlaat je het kabinet van de voorschrijver met een papieren
bewijs van elektronisch voorschrift.
Als patiënt verlaat je het kabinet van de voorschrijver zonder papieren
bewijs van elektronisch voorschrift. Voor je naar de apotheker gaat, kan je via
www.MijnGezondheid.be, www.MyHealthViewer.be of een app het voorschrift
zelf beheren, consulteren of toch nog afprinten.

Welke mogelijkheden heb je bij de voorschrijver ?

1.

2.
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BIJ DE APOTHEKER

Vanaf 15 september 2021 heb je als patiënt de keuze om met of zonder papieren
bewijs van elektronisch voorschrift naar de apotheek te gaan om geneesmiddelen
af te halen.

De huidige mogelijkheden blijven dus bestaan, maar er komen nieuwe digitale
opties bij.

Welke nieuwe opties heb je bij de apotheek en welke opties blijven bestaan?

1.Blijft behouden – Optie 1: je gaat met het papieren bewijs van elektronisch
voorschrift de medicatie afhalen.

De apotheker scant de streepjescode van het papieren bewijs om toegang te
krijgen tot de centrale opslagplaats (server) van Recip-e, waar de voorschriften
veilig zijn opgeslagen. 

2. NIEUW – Optie 2 : je gaat zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift
de medicatie afhalen.

Je toont aan de apotheker het digitale voorschrift op je smartphone of tablet (via
een webtoepassing – zoals o.a. www.mijngezondheid.belgie.be of via
verschillende apps – iOS & Android).

De apotheker scant de streepjescode van dit digitale bewijs om toegang te krijgen
tot de server van Recip-e, waar de voorschriften veilig zijn opgeslagen. 

3. NIEUW – Optie 3: je gaat zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift
de medicatie afhalen.

Je identificeert jezelf als patiënt met je e-ID (identiteitskaart) of een ander
identificatiemiddel (rijksregisternummmer) 
De apotheker kan via deze identificatie (en de link met je rijksregisternummer)
toegang krijgen tot het geheel van jouw digitale voorschriften. In dit geval moet je
wel aangeven aan de apotheker voor welk geneesmiddel je langskomt of voor
welk voorschrift je langskomt.
Een apotheker maakt via deze weg een ‘therapeutische relatie’ aan waardoor je
als patiënt gedurende 15 maanden via een eenvoudige identificatie (aan de hand
van je rijksregisternummer) jouw medicatie kan afhalen.

4 - Het rijksregisternummer alleen, kan slechts gebruikt worden als de e-ID al eerder werd ingelezen in de 15 maanden
voorafgaand. Andere identificatiemogelijkheden zijn: vreemdelingenkaart, KidsID, Isi+ uitgereikt door je mutualiteit

4
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Deze therapeutische relatie geeft de apotheker de toestemming om jouw
openstaande elektronische voorschriften te raadplegen via zijn computer als jij
jouw eID/ rijksregisternummer aan hem/ haar geeft.

De apotheker bij wie je regelmatig gaat, zal ook zelf over de nodige informatie
beschikken.

Het voordeel van deze optie is dat de apotheker al jouw openstaande
voorschriften ziet tenzij je een privacy vlag zette op een of meerdere
voorschriften). Op die manier kan de apotheker ook advies geven over
voorschriften die je nog niet afhaalt, en kan hij/ zij ook de geldigheid van het
voorschrift aangeven.

BELANGRIJK: Welke optie je ook kiest, het is aangeraden om altijd je e-ID mee te
nemen wanneer je naar de apotheker gaat.
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VERSIE 2 (FLOW MET PAPIER OF DIGITAAL) –
PERSPECTIEF VANUIT KEUZE PATIËNT

WELKE MOGELIJKHEDEN HEB JE ALS PATIËNT?

Meer en meer zal je als patiënt digitaal werken of via jouw e-ID of
rijksregisternummer. In eerste instantie zal de voorschrijver wel nog standaard
een papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ aanbieden, tenzij je aangeeft
dat je geen print wenst en je voorschrift dus digitaal zult afhandelen (via de
digitale gezondheidsportalen www.MijnGezondheid.be of
www.MyHealthViewer.be, via een app op je smartphone, via je e-ID).

Je hebt als patiënt dus de vrije keuze.

We zetten hieronder de mogelijke situaties of scenario’s op een rijtje.

JE KIEST VOOR PAPIER

Als patiënt verlaat je het kabinet van de voorschrijver met een papieren
bewijs van elektronisch voorschrift.
Je gaat met dit papieren bewijs van elektronisch voorschrift naar de apotheker
(jouw huisapotheek of een andere apotheek).
De apotheker scant de streepjescode van het papieren bewijs om toegang te
krijgen tot de server van Recip-e, waar de voorschriften veilig digitaal
opgeslagen zijn.
Je betaalt en krijgt je geneesmiddelen mee.

Zo werkt het vandaag al. Er verandert niets voor jou.

1.

2.

3.

4.
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JE KIEST VOOR EEN DIGITAAL VOORSCHRIFT

Je verlaat het kabinet van de voorschrijver zonder papieren bewijs van
elektronisch voorschrift.

Voor je naar de apotheker gaat, kan je via je computer of smartphone de
voorschriften bekijken en beheren op www.MijnGezondheid.be,
www.MyHealthViewer.be, via de VIDIS (web)app of op een andere app (zie
verder).

Je gaat naar de apotheker en hebt hier twee mogelijkheden:
Je toont het digitale voorschrift op je smartphone of tablet (via een
webapplicatie of mobiele app). De apotheker scant de streepjescode van
dit digitale bewijs om toegang te krijgen tot de server van Recip-e, waar de
voorschriften veilig opgeslagen zijn.

1.

2.

Je identificeert jezelf als patiënt met je e-ID (identiteitskaart) of een ander
identificatiemiddel (vreemdelingenkaart, KidsID, Isi+ uitgereikt door je
mutualiteit).

De apotheker kan via deze identificatie (en de link met je rijksregisternummer)
toegang krijgen tot je digitale voorschriften.
De apotheker bij wie je regelmatig gaat, zal ook zelf over de nodige informatie
beschikken.
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BELANGRIJK: Welke optie je ook kiest, het is
aangeraden om altijd je e-ID mee te nemen
wanneer je naar de apotheker gaat.
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Meer privacy: verbergen van voorschriften via de ‘privacy-vlag’ – enkel
nuttig bij afhalen met e-ID (rijksregisternummer)

De privacy-vlag of visi-vlag (van het Engels visibility of zichtbaarheid) is een functie
waarmee je kan bepalen of de inhoud van het voorschrift geconsulteerd kan
worden door alle apothekers, één bepaalde apotheker naar keuze of geen enkele
apotheker. Deze privacy-vlag kan je per voorschrift aanpassen, hetgeen nuttig
kan zijn als je bijvoorbeeld iemand anders laat afhalen met jouw
rijksregisternummer.

Je kan dit als patiënt vragen aan de voorschrijver, die deze visi-vlag in het
platform Recip-e op “TOE” kan zetten waardoor het voorschrift afgeschermd is. Je
kan dit als patiënt ook zelf doen.

Op dat moment is het niet mogelijk om het geneesmiddel op dat specifieke
voorschrift af te leveren via een identificatiemiddel (jouw eID).

Er is enkel toegang mogelijk voor de apotheker via het papieren bewijs van
elektronisch voorschrift of het digitaal bewijs van elektronisch voorschrift. Met
andere woorden: vanaf het moment dat je de apotheker een voorschrift laat
scannen, vervalt de visi-vlag en krijgt de apotheker automatisch toegang tot de
inhoud van het elektronisch voorschrift.

Je kan de visi-vlag als patiënt op elk moment zelf aanpassen.

WELKE FUNCTIES ZIJN ER?

Bijlage jaarrapport 2021 123

Visi-vlag



Bijlage jaarrapport 2021 124



De apotheker kan de zichtbaarheid voor zichzelf NIET aanpassen.

1 geneesmiddel per voorschrift

Vanaf 15 september 2021 wordt er meer en meer gewerkt richting één
geneesmiddel per voorschrift.

De reden hiervoor is dat men elk product in het toekomstig medicatieschema op
1 lijn wil tonen, wat overeenkomt met ‘1 item per voorschrift’; uitzonderingen
worden via de software geregeld). Deze verandering bevordert de verdere
digitalisering van de flow van de voorschriften.

Deze manier van werken brengt bovendien de traceerbaarheid van elke
medicatie met zich mee. Er zal veel minder nood zijn aan “briefjes” met
uitgestelde aflevering, en ze kunnen dus ook niet meer verloren geraken.

Je kan als patiënt dus gemakkelijker bepalen welk geneesmiddel je wanneer en
waar gaat afhalen, omdat elk geneesmiddel op een apart elektronisch voorschrift
staat.

In geval je nog graag een papieren print hebt, kan de arts ook verschillende
voorschriften op 1 A4-document uitprinten. In dat geval zal de apotheker jou dit
document teruggeven en een stempel zetten op het voorschrift dat je reeds
afhaalde. Mocht je alsnog dit document verliezen, dan kan je met jouw e-ID of
rijksregisternummer toch nog terecht bij jouw apotheker (of met jouw
smartphone via een (web)App).

Er bestaan enkele uitzonderingen voor geneesmiddelen of
gezondheidsproducten die als pakket worden voorgeschreven (vb. naalden en
glucosestrips in een zorgtraject voor diabetici, meerdere verpakkingen van specifieke
geneesmiddelen die met meer dan één verpakking mogen voorgeschreven worden (vb.
Creon®), of een aantal verpakkingen van insuline, …).

Het klassieke papieren voorschrift kan ook nog in overmachtssituaties of bij
uitzondering gebruikt worden en blijft ook een wettelijk geldig voorschrift
(bijvoorbeeld, artsen > 64 jaar op 1/1/2020; arts op verplaatsing bij u thuis)
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BIJLAGEN

WELKE DIGITALE PLATFORMEN EN APPS KUNNEN GEBRUIKT
WORDEN?

Officiële gezondheidsportalen en Apps

www.MijnGezondheid.be

www.MyHealthViewer.be

www.brusselsgezondheidsnetwerk.be (www.mijngezondheid.be)

www.rsw.be (www.mijngezondheid.be)

mijngeneesmiddelen (web)app

Als je ervoor kiest om je voorschriften niet meer op papier te krijgen, zijn er
verschillende mogelijkheden om ze digitaal te beheren, en ook om ze digitaal aan
te bieden aan de apotheker.

1.

Officiële gezondheidsportalen

Je kan je openstaande voorschriften terugvinden en opvolgen via het
gezondheidsportaal www.MijnGezondheid.be, bij de tegel ‘Medicatie’ (of ‘Mijn
Geneesmiddelen’). Je kan je voorschrift ook printen.

Je kan deze website openen op je smartphone en aanbieden aan jouw apotheker
maar er is momenteel geen aparte mobiele applicatie beschikbaar.

Verder kan je ook rechtstreeks terecht bij www.MyHealthViewer.be, het portaal
voor digitale gezondheidsgegevens, ontwikkeld door de mutualiteiten.

Officiële apps

Naast dit gezondheidsportaal werkte de federale overheid ook een gratis
webtoepassing uit.

Deze toepassingen worden gecoördineerd door het RIZIV (Rijksinstituut voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).

Via de webtoepassing en de mobiele app mijngeneesmiddelen kan je bij de
apotheker jouw digitale voorschriften tonen op smartphone of tablet en ook
beheren.
Alle bovenstaande gezondheidsportalen en Apps zijn toegankelijk voor iedereen, en zijn
gratis.

Bijlage jaarrapport 2021 126

http://www.mijngezondheid.be/
http://www.myhealthviewer.be/
http://www.brusselsgezondheidsnetwerk.be/
http://www.mijngezondheid.be/
http://www.rsw.be/
http://www.mijngezondheid.be/
http://www.recip-e.be/
http://www.mijngezondheid.be/
http://www.myhealthviewer.be/


2. (Web)Apps vanuit de software sector

Software van bedrijven

Benaming (web)App Toegankelijkheid

Voor digitale patiënt Voor apotheker met compatibele software. De meeste
huisartsen kunnen een code geven aan een patient die deze kan ingeven in

de webApp, en zo zijn voorschrift kan gaan ophalen om te tonen aan de
apotheker. Indien de patiënt dit zelf niet kan, kan hij de code geven aan de

apotheker als die over de juiste software beschikt. In het andere geval, kan de
patiënt ook steeds terecht door zijn/ haar e-ID aan te bieden (of

rijksregisternummer). 

https://voorschriftopzak.be/ iOS
/Android

Voor alle patiënten

https://helena.care/  

Software van apothekers (publieke apotheken)

Sommige apothekers bieden hun klanten ook eigen online toepassingen aan,
zoals huisapotheek. Je kan er je voorschriften opladen, opvolgen, reserveren,…

Vraag hierover informatie aan je apotheker.

Software van ziekenhuizen

MyNexusHealth → enkel openstaande voorschriften voorgeschreven via het
betrokken ziekenhuis .

Weldra zullen ze ook de openstaande voorschriften bij andere artsen dan van het
ziekenhuis aanbieden (zoals huisartsen, andere specialisten), waardoor alle
openstaande voorschriften zullen worden getoond.

5 - ongeveer 40% van de ziekenhuizen in Vlaanderen

5
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 WELKE ANDERE IDENTIFICATIEMIDDELEN ZIJN ER NOG?
KidsID
Isi+
Vreemdelingenkaart
Bisnummer (ipv rijksregisternummer), maar niet om de geneesmiddelen op te
halen zonder een (digitaal of papieren) voorschrift.

PRAKTISCHE VOORBEELDEN
Ik ga op vakantie in het binnenland en heb geen papieren voorschriften
bij

1.

Met jouw eID kan je op elk moment bij elke apotheek terecht, op voorwaarde dat
de visi-vlag niet op TOE werd gezet. De apotheker leest jouw eID in, en zo wordt
een therapeutische relatie gemaakt tussen jou en de apotheek. Hiermee kan hij/
zij het overzicht van jouw openstaande voorschriften (waarvoor geen visi-vlag op
TOE staat) zien, en deze ook openen. Hij/ zij kan bijgevolg jouw geneesmiddelen
afleveren.

Een andere mogelijkheid: je raadpleegt jouw voorschriften online via een app of
webapp op uw smartphone (zoals bijvoorbeeld mijngezondheid.belgie.be). Op
deze manier kan je jouw voorschriften digitaal aanbieden bij elke apotheek naar
keuze. In dit geval waarbij de apotheker de barcode scant, wordt geen rekening
gehouden met de visi-vlag. Elk voorschrift is dus toegankelijk voor de apotheker
aan wie je dit digitaal voorschrift aanbiedt.

2. Ik ga naar mijn gebruikelijke apotheek en vergat mijn papieren
voorschriften

Je kan gewoon jouw eID afgeven aan jouw apotheker. Ook als jouw eID niet bij je
hebt, kan je alsnog jouw medicatie ontvangen bij jouw gebruikelijke apotheker.
Jouw gebruikelijke apotheker zal geregeld jouw eID vragen om deze in te lezen en
zo er zeker van te zijn dat hij/ zij een therapeutische relatie  met jou als patiënt
heeft gecreëerd. Dat biedt het voordeel dat je dan ook – wanneer je jouw eID
vergeten zou zijn – ook nog een aflevering van jouw geneesmiddelen kan krijgen
(op basis van het rijksregisternummer dat hij/ zij in zijn systeem heeft). Een
aflevering is mogelijk voor alle voorschriften waarop geen visi-vlag op TOE staat
(of op een andere apotheek).

Daarnaast kan je op elk moment jouw voorschriften aanbieden via een app of
webapp op jouw smartphone.

6 - Deze therapeutische relatie met de apotheek is 15 maanden geldig

6
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3. Geneesmiddelen bij een apotheek van wacht afhalen (of een andere
apotheek waar je nog niet bent geweest)

Het zekerste is dat je altijd een papieren bewijs van elektronisch voorschrift
vraagt aan de arts van wacht, tenzij je gewoon bent om met een (web)App te
werken en het digitaal voorschrift zo aan de apotheker aan te bieden (die dan de
barcode zal scannen).

Ook zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift, kan je bij elke apotheek
terecht voor jouw medicatie. Bij elke apotheek waar je voor het eerst
binnenstapt, kan je jouw eID-kaart (of ISI+, KidsID, Vreemdelingenkaart) gewoon
laten inlezen zodat de apotheek op dat moment toegang heeft tot jouw
voorschriften op de Recip-e server. Deze toegang geldt voor alle voorschriften
waarvan de visi-vlag op OPEN staat.

4. Geneesmiddelen waarvoor je discretie wenst – voorschrift en aflevering
Dankzij de nieuwe dematerialisatiefuncties kan je, indien gewenst, met meer
discretie jouw medicatie beheren. Dit kan door gebruik te maken van de visi-
vlag; een functionaliteit om een voorschrift enkel zichtbaar te maken voor één
apotheek naar keuze, of volledig onzichtbaar te maken voor élke apotheek.
Indien een apotheek dan uw openstaande voorschriften opvraagt via eID of via
rijksregisternummer (wat enkel kan indien er een therapeutische relatie tussen
jou en de apotheek bestaat/ aangemaakt wordt), dan zal deze enkel jouw
openstaande voorschriften zien die je niet onzichtbaar maakte (visi-vlag op OPEN
of die bepaalde apotheek).

Bij de aanmaak van het voorschrift kan u aan uw arts vragen om dat specifieke
voorschrift te verbergen voor alle apothekers (visi-vlag TOE).

De zichtbaarheid kan ook na aanmaak nog aangepast worden. Dit kan door de
arts, maar je kan het ook online zelf beheren (bvb. via
mijngezondheid.belgie.be). Wanneer je de zichtbaarheid online beheert, beschik
je ook nog over de optie om het voorschrift enkel zichtbaar te maken voor één
apotheek naar keuze (visi-vlag “1-apotheek”). Deze keuze kan de arts niet
aanduiden.

Je kan dan met jouw eID-kaart naar de apotheker om jouw openstaande
voorschriften op te vragen; enkel wanneer de visi-vlag het voor die apotheek
toelaat, zal hetvoorschrift getoond worden. (visi-vlag op “1-apotheek” of visi-vlag
“open”)
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Belangrijk om weten: als je een bewijs van elektronisch voorschrift aanbiedt (dit
kan op smartphone via app/webapp, of via een geprint bewijs dat de dokter
meegaf), zal de inhoud van het voorschrift toegankelijk zijn voor de apotheek die
scant, ongeacht de instelling van de zichtbaarheid (visi-vlag). Je hebt dus op elk
moment een mogelijkheid om jouw voorschrift alsnog bij om het even welke
apotheek te gaan afhalen, als je zelf de visi-vlag niet kan verzetten, of er de tijd
niet voor hebt.
Dus ook wanneer je niet met jouw eID of smartphone naar de apotheek
gaat, kan je dus gebruik maken van de nieuwe privacy-functionaliteit, zelf
of via jouw arts.

5. Hoe kan mijn arts mij helpen voor de privacy van mijn voorschrift(en)? /
Hoe kan je als patiënt de privacy van je eigen voorschriften aanpassen?

Jouw arts kan voor jou een visi-vlag (privacy-vlag) zetten op een specifiek
voorschrift of op al jouw voorschriften (visi-vlag TOE). 
Concreet, zal de apotheker in zijn overzicht enkel de voorschriften zien waar geen
visi-vlag op staat wanneer je jouw eID als identificatiemiddel aanbiedt aan de
apotheker (of jouw rijksregisternummer).

Vraag in dit geval altijd een print aan jouw arts, tenzij je gewoon bent om met
een (web)App te werken en het digitaal voorschrift zo aan de apotheker aan te
bieden (die dan de barcode zal scannen). In dat geval wordt de visi-vlag immers
niet beschouwd voor dat specifiek voorschrift, want je bepaalt dan zelf aan welke
apotheker je jouw voorschrift laat zien. Je geeft dus jouw akkoord dat de
apotheker de inhoud van dat voorschrift mag openen.

6. Ik wil niet alle medicatie afhalen; ik heb thuis nog enkele
voorgeschreven producten in voorraad (of ik wil enkel de hoogdringende
producten bij de apotheek van wacht afhalen)

Voortaan zal jouw arts (mits enkele uitzonderingen) voor elk voorgeschreven
product een apart voorschrift opmaken. Dit zorgt ervoor dat je niet langer één
voorschrift met meerdere producten moet afgeven bij de apotheek. Voorheen
zou de apotheek jou voor de niet-afgehaalde producten op het doktersvoorschrift
een tegoedbon meegeven (bij verlies had je dan niks meer). Nu kan je dus voor
elk product apart een voorschrift aanbieden bij jouw apotheek.

1 voorschrift per product betekent niet noodzakelijk meer papierlast: indien
gewenst kan je zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift bij de arts
vertrekken en medicatie afhalen. Indien je graag nog een papieren bewijs
ontvangt, kan de arts ook meerdere bewijzen van elektronische voorschriften op
papier printen, die je nog steeds elk apart kan afhalen. Jouw apotheker zal dan
een stempel zetten op het uitgevoerde voorschrift, en het document terug geven
aan jou.
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FAQ

Is er een internetprobleem bij de apotheek, dan kan je mogelijks nog via een
smartphone toegang hebben tot een (web)App of website, en zo jouw voorschrift
alsnog tonen aan de apotheker.

Is het mogelijk om iemand anders in mijn plaats naar de apotheek te laten gaan
zonder papieren voorschrift ?

Er zijn reeds een paar opties mogelijk, naast de gebruikelijke optie van het meegeven
van een papieren voorschrift.

Je kan ook met een foto van het voorschrift naar de apotheek laten gaan, zolang de
barcode maar goed zichtbaar is en gescand kan worden.

Daarnaast kan je je ook voorbereiden op het feit dat iemand anders voor jou naar de
apotheek zou gaan, door zelf jouw eID te laten inlezen bij de apotheek zodat deze
apotheker dan gedurende 15 maanden enkel en alleen met jouw rijksregisternummer
aan de slag kan. Het is inderdaad mogelijk om via het rijksregisternummer van de
patiënt, het voorschrift te gaan afhalen, althans als de patiënt in de laatste 15
maanden zijn e-ID liet lezen in deze apotheek. Het geven van het rijksregisternummer
is een “stilzwijgend” mandaat om bij de apotheek de geneesmiddelen te gaan afhalen.

Het is ook mogelijk om een zorgmandaat aan te maken, maar dat is een mandaat om
toegang te hebben tot het ganse medische dossier (bvb via www.mijngezondheid.be ).

Een systeem om digitaal een expliciet mandaat te kunnen geven aan een derde is in de
maak, en wordt verwacht eind 2021.

Wat indien ik naar een apotheek van wacht moet gaan?

In dat geval vraag je best altijd een bewijs van elektronisch voorschrift aan jouw
voorschrijver, tenzij je gewoon bent om met een (web) App te werken, of je steeds jouw
eID meeneemt.

Wat als er een technisch probleem is (geen internetconnectie, panne,…) en ik
sta bij de apotheek zonder papier?

Het hangt ervan af wat het probleem is.
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Is er een panne van e-Health waardoor de apotheker niet tot bij de server van
Recip-e geraakt, dan kan je mogelijks nog via een smartphone toegang
hebben tot een (web)App of website, en zo jouw voorschrift alsnog tonen aan
de apotheker, met die nuance, dat je het voorschrift vooraf hebt bekeken,
waardoor je tijdelijk een toegang hebt tot een lokale versie op jouw
smartphone, maar dat hangt af van het type App. Of een papieren bewijs van
elektronisch voorschrift kan ook een optie zijn.
Is er een panne van Recip-e zelf, dan zal het niet mogelijk zijn om op dat
moment het voorschrift te downloaden. Wel kan de patiënt mogelijks een App
gebruiken op zijn smartphone waarop hij/ zij (een paar dagen) eerder het
voorschrift heeft gedownload, maar dat hangt af van het type App. Of een
papieren bewijs van elektronisch voorschrift kan ook een optie zijn.
Tenslotte heeft de apotheker ook zicht op de historiek van geneesmiddelen
via het farmaceutisch dossier. Zo kan hij mogelijks afleveren op basis van de
beschikbare historiek, en jou mogelijks helpen indien de situatie dat toelaat.
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E-LEARNINGS PATIËNTEN

E-learning 1 - Patiënten - Welke voordelen biedt het
digitale voorschrift jou als patiënt?

E-learning 2 - Patiënten - Welke mogelijkheden heb je als
patiënt?

E-learning 3 - Patiënten - Welke nieuwe functies zijn er die
jij als patiënt kan gebruiken?
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BRUSSEL, augustus 2021 – Sinds 1 juni. kunt u als publieke
apotheker patiënten over de vloer krijgen die hun
geneesmiddelen volledig “papierloos” komen ophalen. Vanaf
15 september 2021 wordt het papierloze voorschrift breed
uitgerold over het land.

Eerst en vooral: u zult niet overrompeld worden door patiënten
met een volledig “papierloos” voorschrift. Om zorgverleners en
burgers voldoende tijd te geven en om burgers correct te kunnen
informeren, verloopt ook de laatste fase van de dematerialisatie
van het voorschrift gefaseerd.

De volledige dematerialisatie is op 1 juni 2021 van start gegaan
bij de publieke apothekers. Dat betekent dat uw software
vandaag volledig in orde is voor de volledig papierloze aflevering
van medicijnen aan uw patiënten.

De software voor voorschrijvers (artsen, tandartsen en
vroedvrouwen) moet ten laatste tegen 15 september 2021 klaar
zijn. Sommige artsen en andere zorgverleners zullen al in juni
volledig gedematerialiseerd kunnen voorschrijven, andere
misschien pas in september.  

Burgers zullen in de aanloop naar 15 september uitgebreid uitleg
krijgen over de dematerialisatie. Als apotheker zult u het nodige
communicatie-materiaal voor uw patiënten ontvangen.
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Waarom Dematerialisatie?

Dematerialisatie houdt tal van voordelen in, onder meer:
– eenvoudigere opvolging van de status van voorschriften;.
– betere communicatie tussen apothekers en artsen = betere zorg;
– actievere rol voor de patiënt;
– geen problemen meer met verloren voorschriften;
– efficiëntere administratie = meer tijd voor de patiënt;
– …

Sowieso zullen voorschrijvers een papieren bewijs van elektronisch voorschrift blijven
meegeven aan hun patiënten, met daarop de welbekende RID-code. Enkel als patiënten
expliciet aangeven dat ze hun voorschriften zelf digitaal zullen beheren, is een papieren
bewijs niet langer nodig. Maar de evolutie naar dematerialisatie zal snel gebeuren, zoals
reeds het geval was in andere sectoren.
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op voorlegging van het papieren bewijs van elektronisch voorschrift (zoals
vandaag);
op vertoning van een digitaal bewijs van elektronisch voorschrift (bijv. via een app)
volledig digitaal:
na inlezing van de eID-kaart van de patiënt;
op basis van het rijksregisternummer van de patiënt (enkel als de patiënt al eerder
een voorschrift kwam afhalen via zijn of haar eID-kaart).

Wat verandert er voor u?
Na de volledige uitrol van de dematerialisatie zult u op drie manieren medicijnen
kunnen afleveren aan uw patiënten. Hieronder vindt u een beknopte samenvatting
van de uitleg op onze website:

Verbeterde privacy
Een patiënt die voor het volledig digitale voorschrift kiest, zal kunnen vragen aan de
arts of andere voorschrijver om een bepaald voorgeschreven medicijn niet te tonen
aan de apotheker. De voorschrijver doet dat door de zogenaamde VISI flag voor dat
voorschrift op “toe” te zetten. Als apotheker krijgt u dat voorgeschreven medicijn niet
te zien als de patiënt zijn of haar eID-kaart inleest of als u zijn of haar
rijksregisternummer ingeeft.

Voor “afgeschermde” medicijnen geeft de voorschrijver een papieren of digitaal bewijs
van elektronisch voorschrift mee. Op die manier kan de patiënt volledig autonoom
bepalen welke apotheker dat voorgeschreven medicijn mag zien bij het aanbieden van
zijn of haar eID-kaart of rijksregisternummer, een hele vooruitgang op het vlak van
privacy.
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Reservatie bij apotheek X of Y
Een andere belangrijke nieuwigheid is dat patiënten hun voorgeschreven medicijnen
zullen kunnen reserveren bij een apotheker naar keuze. Enkel de aangeduide
apotheek krijgt het voorschrift te zien. Als een patiënt een bepaald medicijn bij u
heeft gereserveerd, kunt u hem of haar vervolgens verwittigen wanneer het klaar ligt
(bepaalde Apps zullen vanaf eind 2021 de optie van contactgegevens van de patiënt
voorzien).

Via www.mijngezondheid.be en bepaalde apps kunnen patiënten vandaag hun
voorgeschreven medicijnen al reserveren bij een specifieke apotheek (sinds 1 juni).
Straks wordt dat mogelijk via nog meer patiëntenkanalen.

Extra informatie voor apothekers
Wenst u meer informatie over de dematerialisatie van het geneesmiddelenvoorschrift
voor de apotheker? Dan raden we u de volgende betrouwbare bronnen aan:

– Op de website van Recip-e staat het volledige proces van dematerialisatie
beschreven.
– VIVEL organiseerde reeds 4 webinars rond dematerialisatie. U vindt de linken terug
op hun website www.vivel.be.
– Op 6 en 9 september organiseert VIVEL samen met zijn partners online
evenementen voor zorgverleners én patiënten over de impact van dematerialisatie.
Deelnemen is gratis, inschrijven kan via de evenementenpagina.
– Voor bijkomende info kunt u terecht bij uw softwareleverancier. U kunt ook vragen
stellen Recip-e via dit webformulier.

Recip-e is het multidisciplinaire team dat het elektronisch voorschrift helpt
implementeren in de Belgische gezondheidszorg. De vzw bestaat uit
vertegenwoordigers van de zorgverstrekkers uit het Verzekeringscomité van het
Riziv: artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten en (thuis)verpleegkundigen.
Sinds april 2019 wordt Recip-e geleid door dr. apr. Katrien Thorré, Dr. Marc Moens is
de voorzitter.

Meer weten? Lees dan dit interview met Katrien Thorré van eind 2020, naar
aanleiding van 10 jaar Recip-e.
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BRUSSEL, augustus 2021- Sinds 1 juni kunnen sommige artsen
“papierloos” geneesmiddelen voorschrijven. De volledige uitrol
van het gedematerialiseerde voorschrift volgt op 15 september.
Hieronder zetten we op een rij wat dematerialisatie betekent
voor u als arts.

Als arts bent u sinds 1 januari 2020 verplicht om geneesmiddelen
elektronisch voor te schrijven (behalve in specifieke uitzonderlijke
situaties). Dat neemt niet weg dat u nog steeds een papieren bewijs
van elektronisch voorschrift meegeeft met de patiënt met daarop de
welbekende RID-code. Sinds 1 juni kunnen sommige artsen dat
papieren bewijs evenwel achterwege laten, afhankelijk van het
softwarepakket dat ze gebruiken. Daarmee is de laatste fase van de
dematerialisatie van het voorschrift ingegaan. Vanaf 15 september
kunnen álle artsen gedematerialiseerd voorschrijven.
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Na de zomervakantie kan elke arts
'papierloos' voorschrijven. 

Doordat het hele proces van voorschrijven volledig digitaal kan
(níet moet), wordt de administratie efficiënter en kunt u meer tijd
besteden aan de patiënt. Problemen met bijv. verloren
voorschriften worden ook verleden tijd met een papierloos
voorschrift.
Het systeem zal voor elk geneesmiddel een apart voorschrift
maken. Op die manier kan het medicatieschema vlot geüpdatet
worden. De patiënt krijgt zo ook de mogelijkheid om
verschillende geneesmiddelen bij verschillende apotheken te
reserveren. Bij een papieren bewijs van elektronisch voorschrift
zullen tot vier geneesmiddelen op één A4 kunnen komen.
Als arts krijgt u te zien of de patiënt een voorgeschreven
geneesmiddel effectief heeft afgehaald of niet. Zo kunt u een
betere inschatting van de therapietrouw maken. Als patiënten
geneesmiddelen niet afhalen, kunt u daarover in gesprek gaan
met hen.
Dematerialisatie biedt mogelijkheden om patiënten vanop
afstand te helpen. Stel dat een patiënt dringend een nieuw
voorschrift nodig heeft maar door omstandigheden niet fysiek bij
u kan langskomen, dan kunt u hem of haar vanop afstand uit de
nood helpen.  

Dematerialisatie: voordelen voor de arts
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Patiënten kunnen hun openstaande voorschriften vandaag al online raadplegen, o.a. via
het federale portaal www.mijngezondheid.be. Vanaf 15 september krijgen ze meer
mogelijkheden. Zo zullen ze samen met u kunnen bepalen om een bepaald
voorgeschreven medicijn niet te laten zien aan de apotheker (met behulp van de
zogenaamde VISI flag). Dat betekent een hele vooruitgang op het vlak van privacy.
Patiënten zullen ook geneesmiddelen kunnen reserveren bij een apotheek naar keuze.

Keuze, geen verplichting
De patiënt zal altijd zélf kunnen kiezen om wel of geen papierloos voorschrift te ontvangen.
Zeker in het begin wordt het belangrijk om uw patiënten te begeleiden in die keuze. Het is
ook aan te raden om in de opstartfase steeds een papieren bewijs van elektronisch
voorschrift mee te geven bij wijze van zekerheid, ook als de patiënt een papierloos
voorschrift vraagt.
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Aan een “niet-digitale patiënt” blijft u uiteraard sowieso een papieren bewijs van
elektronisch voorschrift meegeven.
Is de patiënt voldoende digitaal onderlegd, dan is het aan hem of haar om al dan niet
te kiezen voor een papierloos voorschrift. Het is belangrijk dat u zich er als arts van
vergewist dat de patiënt weet hoe hij of zij het digitale voorschrift kan raadplegen en hoe
hij of zij met dat voorschrift de medicatie kan afhalen.

U geeft de patiënt een papier bewijs mee. De patiënt kan de medicatie desgewenst
ophalen met zijn eID of rijksregisternummer (indien de apotheek de eID de voorbije
15 maanden heeft ingelezen) of met een digitale tool.
U geeft de patiënt een code mee waarmee hij of zij een digitaal bewijs van voorschrift
kan ophalen. Niet alle softwarepakketten zullen deze optie aanbieden.
De patiënt haalt de medicatie op in de apotheek met de eID / het
rijksregisternummer of met een digitaal bewijs dat hij of zij zelf oproept via een web
app of mobiele toepassing. Aan deze patiënt hoeft u niets mee te geven.

In de praktijk
Op onze website vindt u uitgebreide uitleg terug hoe gedematerialiseerd voorschrijven
praktisch verloopt voor u als arts. Hieronder vatten we die beknopt samen:
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Op de website van Recip-e staat het volledige proces van dematerialisatie beschreven.
VIVEL organiseerde reeds 4 webinars rond dematerialisatie. U vindt de linken terug op
hun website www.vivel.be.
Op 6 en 9 september organiseert VIVEL samen met zijn partners online evenementen
voor zorgverleners én patiënten over de impact van dematerialisatie. Deelnemen is
gratis, inschrijven kan via de evenementenpagina.
Voor bijkomende info kunt u terecht bij uw softwareleverancier. U kunt ook vragen
stellen Recip-e via dit webformulier.

Op zoek naar extra informatie?
De komende maand en maanden volgen er nog verschillende informatiemomenten over
dematerialisatie en zullen we samen met de overheid het nodige communicatiemateriaal
uitwerken, zowel voor zorgverleners als voor patiënten. We raden u alvast volgende
betrouwbare bronnen aan:

Recip-e is het multidisciplinaire team dat het elektronisch voorschrift helpt implementeren
in de Belgische gezondheidszorg. De vzw bestaat uit vertegenwoordigers van de
zorgverstrekkers uit het Verzekeringscomité van het Riziv: artsen, tandartsen, apothekers,
kinesitherapeuten en (thuis)verpleegkundigen. Sinds april 2019 wordt Recip-e geleid door
dr. apr. Katrien Thorré, Dr. Marc Moens is de voorzitter.

Meer weten? Lees dan dit interview met Katrien Thorré van eind 2020, naar aanleiding van
10 jaar Recip-e.
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BRUSSEL, september 2021- Vanaf 15 september kan een arts jou
een medicatievoorschrift meegeven zónder dat daar nog papier
bij te pas komt. Je eID, rijksregisternummer of een bewijs van
voorschrift op je smartphone volstaat dan om de
geneesmiddelen op te halen in de apotheek. Wie dat wil, zal nog
altijd een papieren bewijs meekrijgen.

De dematerialisatie van het geneesmiddelenvoorschrift is een mijlpaal
voor de Belgische gezondheidszorg”, vertelt dr. Apr. Katrien Thorré,
directeur van Recip-e, de vzw die het hele proces in goede banen helpt
leiden. “Als burger kan je straks niet alleen je voorgeschreven medicatie
zonder papieren bewijs ophalen. Met de “privacy vlag” kan je zelf bepalen
wie welke medicatie mag zien bij het afhalen met eID.

Sinds 1 januari 2020 zijn artsen, tandartsen en vroedvrouwen in
België verplicht om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven.
Tot nu toe krijg je als burger nog een papieren bewijs mee met
daarop een unieke barcode. Maar vanaf 15 september komt daar
verandering in: dan kan je ervoor kiezen om géén papieren bewijs
meer te ontvangen.
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‘Papierloos’ medicatievoorschrift
plaatst burger aan het roer
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(NIEUW) Identiteitskaart/rijksregisternummer: je hoeft geen smartphone te
hebben of overweg te kunnen met apps om je voorgeschreven medicatie zonder
papiertje op te halen. De apotheker kan je voorschrift ook ophalen via zijn of haar
softwaresysteem aan de hand van je eID. Heeft je apotheker jouw eID de voorbije 15
maanden al minstens eenmaal ingelezen, dan volstaat je rijksregisternummer.
Digitaal: je kan de apotheker een bewijs van je elektronisch voorschrift laten zien op
je smartphone. Dat kan via www.mijngezondheid.be, een ander gezondheidsportaal
van de overheid of een app van een private speler uit de softwaresector. Om je
voorschrift(en) te kunnen ophalen en tonen aan de apotheker, zal je je steeds eerst
moeten aanmelden, bijv. via de app itsme®. NIEUW is vooral dat er meer en meer
apps komen die verbonden zijn met het Recip-e systeem zodat je direct toegang hebt
tot het elektronisch voorschrift via digitale weg. De verschillende overheden in ons
land, de zorgverleners, de patiëntenverenigingen en de ziekenfondsen zullen burgers
de komende weken en maanden uitgebreid informeren over alle digitale tools die je
kan gebruiken.

Hoe haal je dan je voorgeschreven medicijnen op bij de apotheker? Dat zal op
verschillende manieren kunnen. 
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Papier: je kan nog altijd een papieren bewijs vragen aan je voorschrijver. Die zal je dan
net zoals vandaag een papieren bewijs van het elektronisch voorschrift meegeven.

 
dr. Apr. Katrien Thorré: “Als patiënt zal je altijd zélf kunnen kiezen hoe je je voorschrift
meekrijgt. De zorgverleners zullen die keuze respecteren en je met veel plezier helpen als
je vragen hebt.”

Privacy
De dematerialisatie houdt verschillende voordelen in. Belangrijk is de privacy die je zelf
kan toepassen of je kan het vragen aan je arts. Dankzij de “privacy vlag” kan je straks zélf
bepalen wie welk voorgeschreven medicijn mag zien van de ganse lijst openstaande
voorschriften (bij het afhalen met eID). Met het papieren of digitaal bewijs kan je bij elke
apotheker altijd 1 terecht en toon je alleen de inhoud van dat voorschrift en niet van de
ganse lijst.
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Je krijgt extra mogelijkheden om je voorgeschreven medicatie op te halen.
Met de “privacy vlag” kan je volledig zelf bepalen welke apotheker welk voorgeschreven
medicijn te zien krijgt. Vink je de vlag aan voor een bepaald medicijn, dan zal de
apotheker die je eID inleest of je rijksregisternummer intikt dat medicijn níet te zien
krijgen. Voor het geneesmiddel dat je wil afschermen, krijg je een papieren of een
digitaal bewijs mee en enkel de apotheker aan wie je dat bewijs toont, krijgt het
medicijn te zien. Op die manier wordt je privacy veel beter gewaarborgd. Je kan de
privacy vlag zelf instellen of de voorschrijver kan dat voor jou doen.
In uitzonderlijke situaties kan je huisarts je een voorschrift bezorgen zonder dat hij of zij
je moet zien. Dat kan bijv. nuttig zijn als je een chronische aandoening hebt en een
verleng voorschrift nodig hebt.
Wil je graag een papieren bewijs, dan kan dat nog altijd. De voorschrijver kan tot vier
voorschriften afdrukken op één A4-document.
Je kan je eigen voorschriften beheren via een (web)app, een app of website, zoals
www.mijngezondheid.be.
…

Voordelen voor de patiënt:

Bijlage jaarrapport 2021

De voorschrijver kan de status van een voorschrift digitaal opvolgen.
Problemen met verloren voorschriften (of beter: “papieren bewijzen van elektronische
voorschriften”) worden steeds meer verleden tijd.
In bepaalde situaties kan een arts een voorschrift afleveren zonder de patiënt fysiek te
zien.
Haal je je medicatie op met je eID of rijksregisternummer, dan kan de apotheker je
beter advies verlenen. Hij of zij krijgt immers de volledige lijst van jouw voorschriften te
zien (uiteraard behalve die voorschriften die je hebt afgeschermd met de privacy vlag).
Gebruik je een papieren of digitaal bewijs van elektronisch voorschrift, dan ziet de
apotheker enkel de medicatie op dat voorschrift in plaats van het totaalplaatje.
De apotheker kan ook advies geven rond de geldigheid van je voorschriften zodat je
steeds voldoende medicatie hebt.
…

Voordelen voor zorgverleners:
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Wat als je zelf niet naar de apotheek kan?
Je kan nog steeds een papieren bewijs meegeven, of een digitaal bewijs voorzien
(bijvoorbeeld foto). Tegen eind 2021 zal je een digitale volmacht aan iemand kunnen geven,
waardoor die jouw medicatie met zijn of haar eigen eID of app zal kunnen ophalen.
Binnenkort volgt daar meer uitleg over.

Recip-e is het multidisciplinaire team dat het elektronisch voorschrift helpt implementeren
in de Belgische gezondheidszorg. De vzw bestaat uit vertegenwoordigers van de
zorgverstrekkers uit het Verzekeringscomité van het Riziv: artsen, tandartsen, apothekers,
kinesitherapeuten en (thuis)verpleegkundigen. Sinds april 2019 wordt Recip-e geleid door
dr. apr. Katrien Thorré, Dr. Marc Moens is de voorzitter.
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het eHealth-platform staat in voor de basisdiensten van eHealth;
het Nationaal Intermutualistisch College staat in voor het beheer
van de therapeutische relatie, de controle van de verzekerbaarheid
van een patiënt en de attesten voor geneesmiddelen uit hoofdstuk
IV;
de ontwikkelaars van software voor (huis)artsen, tandartsen,
apothekers en patiënten zorgen voor de verbondenheid met Recip-
e en zien toe op de compatibiliteit met elkaar en met Recip-e;
de archiverings- en tariferingsdiensten voor apothekers staan in
voor de administratieve verwerking van de voorschriften bij de
apotheker;

BRUSSEL, november 2021- Op 15 september jl. werd het
gedematerialiseerd geneesmiddelenvoorschrift volledig uitgerold.
Intussen vond een eerste evaluatie plaats. Recip-e stelde ook een
dynamisch actieplan op om de knelpunten die naar boven komen
zo snel mogelijk op te lossen met de betrokken partners.
Knelpunten en de mogelijke oplossingen worden gepubliceerd in
deze pdf.

Bij de dematerialisatie spelen verschillende stakeholders een rol:
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Eerste evaluatie en dynamisch
actieplan om knelpunten op te
lossen
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daarbij komen de verschillende diensten die een rol spelen in het eID-: de FOD
Buitenlandse Zaken (BuZa), de FOD Binnenlandse Zaken (BiZa) en de FOD Beleid en
Ondersteuning (BOSA);
de voorschrijvers creëren een voorschrift, de apothekers halen het voorschrift af, de
patiënten raadplegen en beheren de voorschriften (incl. de nieuwe functies van
dematerialisatie: privacy vlag en reservatie van medicatie). Allemaal gebruiken ze daar
hun eigen software voor;
Recip-e zelf schrijft de specificaties uit voor de ontwikkelaars van de software.

 
Die verscheidenheid aan stakeholders is een troef maar brengt logischerwijs ook een
belangrijke uitdaging met zich mee. Om het proces in de hele end-to-end keten geruisloos te
laten verlopen, moet elk onderdeel bij elke actor immers goed functioneren.

dr. Apr. Katrien Thorré, directeur van Recip-e:

“Met dit dynamische actieplan zullen we voor elk probleem nagaan waar de oorzaak zich
bevindt, zodat de betrokken partner(s) het zo snel mogelijk kunnen oplossen. We zullen ook
steeds zeer transparant communiceren over de knelpunten.

Zorgverleners en patiënten hebben daar recht op. En met zoveel schakels in de keten van
dematerialisatie is transparantie ook noodzakelijk om knelpunten gericht te kunnen
aanpakken.“
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Apothekers konden al op 1 juni 2021 starten met het volledig papierloos voorschrift. Zij
hebben sindsdien meer mogelijkheden om patiënten farmaceutisch advies te verlenen,
doordat ze een overzicht van alle openstaande voorschriften krijgen.
Sinds 15 september kunnen alle voorschrijvers volledig gedematerialiseerd
voorschrijven. We zien dat steeds meer artsen geen print meer meegeven met hun
patiënten en dat ze hen sensibiliseren om hun medicatie via een app of met hun eID op
te halen bij de apotheker.
Patiënten ten slotte vinden in steeds grotere getale de weg naar apps waarmee ze hun
geneesmiddelen kunnen ophalen én hun eigen voorschriften kunnen beheren. Nog dit
jaar lanceert de overheid de app “MijnGeneesmiddelen” die elke burger gratis zal
kunnen gebruiken.

Eerste evaluatie
Sinds de volledige uitrol op 15 september 2021 volgde al een eerste grondige evaluatie.

Knelpunten en oplossingen
Op basis van overlegmomenten en van de feedback die binnenkwam van voorschrijvers,
apothekers en burgers identificeerde Recip-e ook enkele knelpunten. In deze pdf lijsten we
die op, samen met de mogelijke oplossingen op korte termijn. Intussen gaan de betrokken
actoren zo snel mogelijk op zoek naar een structurele oplossing.
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Journalisten kunnen vragen stellen via communication@recip-e.be
Ben je zorgverlener en ondervind je zelf een probleem, deel het dan zeker met ons
(ticket@recip-e.be). Hoe meer informatie we hebben, hoe sneller we een oplossing
kunnen vinden. Geef daarbij altijd de RID en idealiter het tijdstip van voorschrijven
(voorschrijver) en/of ophalen (apotheker) mee. Andere relevante info is ook welkom.

Meer info?

Recip-e is het multidisciplinaire team dat het elektronisch voorschrift mee mogelijk helpt
maken in de Belgische gezondheidszorg. De vzw bestaat uit vertegenwoordigers van alle
zorgverstrekkers die in het Verzekeringscomité van het Riziv zetelen: artsen, tandartsen,
apothekers, kinesitherapeuten en (thuis)verpleegkundigen. Sinds april 2019 wordt Recip-e
geleid door dr. Apr. Katrien Thorré, dr. Marc Moens is de voorzitter.
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1 - Recip-e kan de inhoud van een voorschrift nooit zien, maar kan wel de betrokken softwarepakketten contacteren voor
overleg.
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BRUSSEL, november 2021- Sinds 15 september kan je als burger in
elke apotheek voorgeschreven geneesmiddelen ophalen zonder
papieren bewijs. Je eID of een digitaal bewijs van voorschrift
volstaat. “Maar wil je graag een papieren bewijs? Dat is en blijft
jouw recht”, benadrukt Katrien Thorré, directeur van Recip-e.

Sinds de nationale uitrol op 15 september evalueert Recip-e, de vzw die
de “dematerialisatie” van het voorschrift in goede banen helpt leiden,
continu hoe de overgang naar het papierloos voorschrift verloopt op het
terrein. Dat doet de vzw samen met de betrokken stakeholders, zoals de
zorgverleners de softwarehuizen, verschillende administraties, de
patiëntenverenigingen en de ziekenfondsen.

Papier blijft een recht
Eén van de zaken die bij de eerste evaluaties naar boven kwamen, is de
verwarring die op sommige plaatsen bestaat rond het al dan niet
verplichte karakter van een papierloos voorschrift.

“Het papierloos voorschrift biedt burgers extra mogelijkheden om hun
medicatie op te volgen, maar het is geen verplichting. Wil je een papieren
bewijs, dan heb je daar altijd recht op”, benadrukt dr. apr. Katrien Thorré,
directeur van Recip-e. “Niet iedereen kan of wil zonder papier werken.
Daarom is het cruciaal dat artsen en andere voorschrijvers altijd expliciet
vragen aan de patiënt of hij of zij zonder papieren bewijs wil én kan werken.”
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‘Papierloos’ voorschrift: recht maar
géén plicht voor de burger

Je krijgt extra opties om je medicatie op te halen.
Met de privacy vlag kan je zelf bepalen welke apotheker welk
voorgeschreven medicijn te zien krijgt.
Als je eID in de voorbije 15 maanden is ingelezen bij de apotheek,
kan een familielid je voorgeschreven medicatie ophalen met behulp
van je rijksregisternummer.
In uitzonderlijke situaties kan je huisarts je een voorschrift bezorgen
zonder fysieke afspraak. (bijv. voor een verleng-voorschrift voor de
behandeling van een chronische aandoening).
Via de digitale toepassingen vind je een overzicht van al je
voorgeschreven medicatie.

Voordelen van papierloos voor de burger
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Je kan je voorschriften tonen bij de apotheker met een digitaal bewijs op je
smartphone. Dat bewijs vind je via web apps zoals MijnGezondheid. of MyHealthViewer,
waar je ook andere persoonlijke medische informatie terugvindt. Je kan ook één van de
toepassingen van private softwarebedrijven gebruiken, zoals Helena of
VoorschriftOpZak. Bij elke toepassing moet je je eerst identificeren met je eID of met
itsme.
Je kan de apotheker je voorschriften laten ophalen in zijn of haar systeem door je
identiteitskaart aan te bieden. Je hoeft met andere woorden geen smartphone te
hebben of met apps te kunnen werken om je voorgeschreven medicatie zonder
papieren bewijs bij de apotheker af te halen. Heeft de apotheker je eID in de voorbije 15
maanden minstens één keer ingelezen, dan volstaat je rijksregisternummer om een
voorschrift op te halen.

Liever digitaal? Met smartphone of eID
Wil je als burger liever geen papieren bewijs meer, dan heb je de keuze uit verschillende
opties om je voorschriften te beheren en op te halen.
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 1 - Eind 2021 komt gebruiksvriendelijke app Mij Geneesmiddelen ter beschikking.

http://www.mijngezondheid.be/
http://www.myhealthviewer.be/
mailto:communication@recip-e.be
https://voorschriftopzak.be/


Sommige burgers hebben een vervallen of geblokkeerde eID bij. Is dat het geval, dan
kan de apotheker de kaart niet gebruiken om de voorschriften op te halen. Blokkering
van de eID gebeurt bijv. als de kaart als verloren wordt opgegeven. Vind je de kaart
daarna terug, dan blijft die geblokkeerd en kan je ze dus niet meer gebruiken.
Speciale kaarten (kaarten voor diplomaten, bepaalde Europese kaarten…) werken niet
altijd. Om zonder bewijs naar de apotheker te gaan, is er een Belgisch
rijksregisternummer nodig. Heb je een speciale kaart, neem dan je voorzorgen en
bespreek het met uw arts zodat hij of zij de nodige maatregelen kan treffen.
Sommige burgers hebben hun eID niet altijd op zak. Komen ze dan bij de apotheker en
heeft die hun eID de voorbije 15 maanden niet ingelezen, dan kunnen ze hun medicatie
niet meenemen.

eID blijft aandachtspunt
Bij burgers die voorgeschreven medicatie willen aankopen bij de apotheker door het
aanbieden van hun eID, duiken er af en toe problemen op die te vermijden vallen.

 
Sinds 15 september communiceren de patiëntenverenigingen en de ziekenfondsen actief
naar burgers/patiënten over het papierloos geneesmiddelenvoorschrift en staan ze continu
klaar om burgers/patiënten met vragen zo goed mogelijk te helpen.
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Recip-e is het multidisciplinaire team dat het elektronisch voorschrift helpt implementeren
in de Belgische gezondheidszorg. De vzw bestaat uit vertegenwoordigers van de
zorgverstrekkers uit het Verzekeringscomité van het Riziv: artsen, tandartsen, apothekers,
kinesitherapeuten en (thuis)verpleegkundigen. Sinds april 2019 wordt Recip-e geleid door
dr. apr. Katrien Thorré, Dr. Marc Moens is de voorzitter.
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