
1-item - LIJST
Voorstel lijst - exhaustief
UPDATE – 8 december 2021 – update Post-OCA overleg (slide 4 en slide 6)

In samenwerking met RIZIV en de verschillende stakeholders (resultaat van verschillende overlegmomenten in 2020/2021)



1 item 
WAAROM?

• Rationale is 1 item voorschriften aanleveren voor het medicatieschema dat een overzicht biedt van 
de behandeling (VIDIS traject).

• Voordelen eindgebruikers:
o Beter overzicht voor de patiënt en beter beheerbaar.
o Overzicht voorschriften door de arts (en check therapietrouw voor 1-item voorschriften)
o Voorschriften gemakkelijker & correcter afhandelbaar voor de apotheker (cfr als patiënt geneesmiddelen niet aankoopt).
o Terugbrengen naar 1-item voor producten die veel worden voorgeschreven, en samen wel terugbetaald worden

─ Net om minder te doen printen

• Voordelen Recip-e:
o Duidelijke flow per voorschrift
o Flow apothekers juister afgewerkt (minder “in process”)
o Opportuniteit om verder te digitaliseren

• Nadelen:
o Veel papier als print nodig – patiënt kan ook met veel voorschriften naar de apotheek komen (al dan niet in print)

─ Motivatie om te dematerialiseren



1 item – terugbetaalde geneesmiddelen

• Basisregel: 1 product per voorschrift  en 1 verpakking per voorschrift

o Dematerialisatie biedt voordeel van tegelijk voorschrijven en toch apart als voorschrift te 
hebben  

o Ook 1 voorschrift voor 1 product (en dus 1 product = 1 item) (niet veranderd):

─ Magistrale bereidingen met te verwerken specialiteit vormen 1 item (dus 1 voorschrift)

→ Best gestructureerd voorschrijven

(product = 1 magistrale bereiding, dus 1 product wordt afgeleverd)

─ Ter info - Producten die samen moeten worden ingenomen voor therapeutische redenen.
Dus dit zijn aparte voorschriften, namelijk 1 product per voorschrift.

─ Ter info - Producten die samen moeten worden genomen om terugbetaald te kunnen 
worden (bvb, Hoofdstuk IV geneesmiddelen)

Dus dit zijn aparte voorschriften, namelijk 1 product per voorschrift.

De combinatie moet geregeld worden op terugbetalingsniveau (Dr/ Apr).



1 item – terugbetaalde geneesmiddelen
Feedback OCA 08.12.2021

• Uitzonderingsgevallen voor apotheker (verschillende lijnen op scherm/ verschillende verpakkingen/ 
producten), maar 1 lijn bij Recip-e op het voorschrift

(lijn bij Recip-e bevat meerdere info)
o Verschillende verpakkingen worden samen voorgeschreven → Lijst M

─ Vb, Creon, Insuline (bepaalde hoeveelheid)

─ Bestaande VMP-groep - VOS met posologie en behandelingsduur, maar eventueel verschillende verpakkingen van hetzelfde 
product (op AMP niveau): blijven op 1 voorschrift (was reeds zo)

Hier is het 1 behandeling in feite op 1 voorschrift.

o Verschillende producten worden samen voorgeschreven 

─ Bestaande CNK voor deze combinatie: CNK gebruiken 

1 CNK = 1 item = 1 voorschrift

Op datum van 01.12.2021 is deze lijst leeg (V-lijst)(feedback OCA 08.12.2021))

Vandaag enkel het geval voor producten die in een package worden geleverd (bvb, strookjes en lancetten in het 
kader van diabetes) → is eigenlijk “1 product” en dus “1 item)(feedback OCA 08.12.2021)

─ Geen bestaande CNK voor deze combinatie: (Product) vrije tekst gebruiken (! Niet Magistralen vrije tekst)! Moet uitzonderlijk zijn!!

- Vb, Zuurstof en accessoires

Nadeel: niet automatiseerbaar via robot als er geen CNK is

- Prestatie en product → ? Welke lijst

- Vb, zorgtrajecten



1 item 
Bron van informatie - doel

• SAM DB = basis database
o M/V hierin aanduiden – definitie nodig van M-lijst en V-lijst
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