
 

ERRORS NL 

 

error.prescription.rid.unknown=[ERR100001] Het voorschrift {0} bestaat niet. Controleer dat u de 

correcte Recip-e ID (RID) heeft ingevoerd of ingescanned. Als het probleem zich blijft voordoen, 

neem dan contact op met de helpdesk. 

error.request.prescription.unknown=[ERR100002] De request informatie voor het voorschrift {0} is 

niet correct of corrupt. Neem contact op met de helpdesk. 

error.audit.list=[ERR100003] De lijst met audit events is corrupt of niet in een correct formaat. Neem 

contact op met de administrator. 

error.updatePrescriptionFeedbackFlag=[ERR100004] Het voorschrift met Recip-e ID (RID) {0} heeft de 

status {1}. Dit is geen correcte status om de feedback vlag te kunnen aanpassen. Controleer ofdat de 

RID die u gebruikt correct is. Indien dit correct is, gelieve de helpdesk te contacteren. 

error.updatePrescriptionFeedbackFlagDisallowed=[ERR100005] Feedback sturen op voorschrift met 

Recip-e ID (RID) {0} werd niet toegestaan door de patient. Indien nodig, vraag de patient om zijn 

toelating. Indien deze zijn toelating geeft, pas eerst de feedback toelating aan, en probeer opnieuw. 

error.request.createFeedback=[ERR100006] U mag geen feedback geven op voorschrift met Recip-e 

ID (RID) {0}. Een andere apotheker ( ={1}) is reeds eigenaar van het voorschrift. Controleer ofdat de 

RID die u gebruikt correct is. Indien deze correct is en u zeker bent dat het voorschrift niet bij een 

andere apotheker kan zitten, gelieve de helpdesk te contacteren. 

error.unseal=[ERR100007] Een fout is opgetreden bij het unsealen van data. Als het probleem zich 

blijft voordoen, neem dan contact op met de helpdesk. 

error.seal=[ERR100008] Een fout is opgetreden bij het sealen van data. Als het probleem zich blijft 

voordoen, neem dan contact op met de helpdesk. 

reporting.data.structure=[ERR100009] De data heeft geen correcte structuur om te kunnen 

gebruiken in rapport {0}. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de 

helpdesk. 

error.request.invalid=[ERR100010] De request parameter is null voor operatie {0}. Als het probleem 

zich blijft voordoen, neem dan contact op met de helpdesk. 

error.timestamping=[ERR100011] Een fout is opgetreden bij het timestampen van het voorschrift of 

de audit. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de helpdesk. 

error.metrics.list=[ERR100012] Een fout is opgetreden bij het ophalen van de metrics. Als het 

probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de helpdesk. 

error.reporting.list=[ERR100013] Een fout is opgetreden bij het ophalen van de rapporten. Als het 

probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de helpdesk. 

error.prescriptionservice.nopatientid=[ERR100014] De NISZ van de patient ( ={0})  is niet geldig om 

de voorschriften op te halen. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de 

helpdesk. 



error.prescriptionservice.invalidstatus=[ERR100015] Foutieve status ( ={0}) bij het ophalen van de 

voorschriften. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de helpdesk. 

error.prescription.list=[ERR100016] Een fout is opgetreden bij het ophalen van de voorschriften. Als 

het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de helpdesk. 

error.validation=[ERR100017] Foutieve request parameter(s): {0} voor de operatie {1}. Als het 

probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de helpdesk. 

error.technical=[ERR100018] Een technische fout is opgetreden. Als het probleem zich blijft 

voordoen, neem dan contact op met de helpdesk. 

error.tsa=[ERR100019] Een fout is opgetreden bij het timestampen van het voorschrift of de audit  

ExecutorId:[{0}<>{1}] PatientId:[{2}<>{3}] PrescriberId[{4}<>{5}]. Als het probleem zich blijft 

voordoen, neem dan contact op met de helpdesk. 

error.security.violation.party=[ERR100020] De PartyIdentification data is niet consistent. Als het 

probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de helpdesk. 

error.updatePrescriptionStatus.locked=[ERR100021] Voorschrift {0} is reeds aangeleverd en kan dus 

niet meer worden aangepast. 

error.updatePrescriptionStatus=[ERR100022] Het aanpassen van de status van voorschrift {0} van {1} 

naar {2} is niet toegelaten. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de 

helpdesk. 

error.feedback.doctor=[ERR100023] Feedback moet gestuurd worden naar de arts ( ={1}) die het 

voorschrift {0} heeft aangemaakt. Controleer de NIHII van de arts. Als het probleem zich blijft 

voordoen, neem dan contact op met de helpdesk. 

reporting.data.structure.multi.series.plot=[ERR100024] De data structuur is niet geschikt om uit te 

plotten. Neem contact op met de administrator. 

error.identify.person=[ERR100025] Een fout is opgetreden bij het identificeren van de persoon {0}. 

Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de helpdesk. 

error.identify.person.dead=[ERR100026] Volgens onze bronnen is de patient gekoppeld aan het 

voorschrift overleden. Als dit niet het geval is, gelieve de helpdesk te contacteren. 

error.identify.person.not.exist=[ERR100027] De patient met NISS {0} bestaat niet volgens het 

nationaal register. Als dit niet het geval is, gelieve de helpdesk te contacteren. 

error.request.prescription.status=[ERR100028] Voorschrift {0} is {1} 

error.request.prescription.status2=[ERR100028] Voorschrift {0} is {1} door {2} 

error.getPrescription.illegalaccess=[ERR100029] U heeft geen toelating om het voorschrift met Recip-

e ID (RID) {0} te zien. Controleer dat u de voorschrijvende of afleverende apotheker bent. Als dit het 

geval is, gelieve de helpdesk te contacteren. 

error.request.createFeedback.disallowed=[ERR100030] U heeft geen toelating om feedback te geven 

op voorschrift met Recip-e ID (RID) {0} te zien. Controleer dat u afleverende apotheker bent. Als dit 

het geval is, gelieve de helpdesk te contacteren. 

error.initialization=[ERR100031] De Recip-e server is niet correct opgestart. Neem contact op met de 

helpdesk. 



error.batch.status=[ERR100032] De status {0} van het voorschrift is geen correcte status voor batch 

{1}. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de helpdesk. 

error.timestamping.prescription=[ERR100033] Een fout is opgetreden bij het timestampen van het 

voorschrift. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de helpdesk. 

error.properties.not.initialized=[ERR100034] Properties zijn niet ge\u00efnitialiseerd. 

error.property.not.found=[ERR100035] De property '{0}' is niet gevonden. 

 

error.user.id.unknown=User id is niet gevonden. 

error.getKeyStore=KeyStore niet gevonden {0} 

error.getTrustStore=TrustStore niet gevonden 

 

RFC3161TimeStampToken.notReturned=RFC3161TimeStampToken was not returned 

SignatureObject.notReturned=SignatureObject was not returned 

Timestamp.notReturned=Timestamp was not returned 

timestamp.token.error=Time stamp token found in failed request. 

timestamp.gneneral.error=TS Authority general error: ResultMajor: {0}. ResultMinor: {1}. 

ResultMessage: {2}. 

PKIFailureInfo.incorrectData=The data submitted has the wrong format 

PKIFailureInfo.badAlg=Unrecognized or unsupported Algorithm Identifier 

PKIFailureInfo.badRequest=transaction not permitted or supported 

PKIFailureInfo.timeNotAvailable=The TSA's time source is not available 

PKIFailureInfo.unacceptedPolicy=The requested TSA policy is not supported bij the TSA 

PKIFailureInfo.unacceptedExtension=The requested extension is not supported by the TSA 

PKIFailureInfo.addInfoNotAvailable=The additional information requested could not be understood 

or is not available 

PKIFailureInfo.systemFailure=The request cannot be handled due to system failure 

PKIFailureInfo.default=Unknown reason , failInfo: {0} 

GENERAL_ERROR=Error occurs: {0} 

error.security.violation.prescriber=[ERR100036] De PartyIdentification data in de SAML-HOK is niet 

consistent met die in de header: PrescriberId:[{0}<>{1}]. Als het probleem zich blijft voordoen, neem 

dan contact op met de helpdesk. 

 

error.validation.expirationdate1=[ERR100037] Vervaldag moet opgegeven zijn. 



error.validation.expirationdate2=[ERR100038] Vervaldag is ongeldig. Uiterste datum: {0}. 

error.validation.expirationdate3=[ERR100039] Een vervaldag in het verleden is ongeldig. 

error.validation.expirationdate4=[ERR100040] De vervaldag heeft een ongeldig formaat. Het geldige 

formaat is yyyy-MM-dd. 

error.validation.cnk.invalid.message=[ERR100041] CNK code [{0}] niet gevonden. 

error.validation.vision.invalid.message=[ERR100042] Visi-vlag heeft een ongeldige waarde: {0}. 

Formaat moet zijn: <Nihii-waarde>-PHARMACY.NIHII, null or Locked. 

error.validation.vision.invalid.prescriber.message=[ERR100042] Visi-vlag heeft een ongeldige waarde: 

{0}. Formaat moet zijn: null or Locked. 

error.validation.patient.relation.invalid.message=[ERR100043] Patient relation waarde is ongeldig: 

{0}. 

error.validation.putRidInProcess.toomany=[ERR100044] Het maximale aantal rids voor deze operatie 

is {0}. 

error.validation.invalid.rid.format=[ERR100045] Ongeldig RID formaat 

error.validation.invalid.ssin.format=[ERR100046] Ongeldig INSZ formaat: {0} 

error.missing.patient.relation=[ERR100047] Geen mandaat gevonden tussen patient ({0}) en 

mandateholder ({1}) in de Recip-e database. 

error.missing.therapeutic.relation=[ERR100048] Er is geen therapeutische relatie gevonden tussen 

patient ({0}) en apotheker ({1}) bij eHealth. 

error.calling.attribute.authority.general=[ERR100049] Fout bij opzoeken van attribute authority: {0} 

error.prescription.expired=[ERR100050] Voorschrift {0} vervallen op: {1} 

error.vision.reservation.notcompatible=[ERR100051] Reserveringen moeten worden gemaakt bij 

dezelfde apotheek als de apotheek waarvoor u uw Visi-vlag hebt ingesteld om uw medicatie te 

kunnen verzamelen. Je kunt ook je Visi-vlag uitschakelen of open laten. 

error.vision.reservation.notcompatible1=[ERR100052] De vision-vlag moet worden ingesteld op 

dezelfde apotheek als de apotheek waar u hebt gereserveerd. 

error.invalid.mguid.format=[ERR100053] De mguid ({0}) heeft geen correct formaat (bv. 550e8400-

e29b-41d4-a716-446655440000). Het formaat moet voldoen aan rfc412. 

operation.disabled=[ERR100054] De operatie ({0}) is nog niet beschikbaar op dit ogenblik. Probeer 

later opnieuw. 

error.therapeutic.relation.wrong.patientId.in.session=[ERR100055] De patient in de sessie ({0}) is 

verschillend van de patient in de request ({1}). 

error.therapeutic.relation.wrong.nihii.in.session=[ERR100056] De apotheker in de sessie ({0}) is 

verschillend van de apotheker in de request ({1}). 

operation.disabled.V3=[ERR100057] De operatie is niet langer ondersteund.  

invalid.assertion=Invalid Assertion found: No NIHII/SSIN found in the Assertion!! 



error.mandate.exists=[ERR100058] Er betstaat reeds een mandaat tussen patient {0} en 

mandateHolder {1}. Verwijder het bestaande mandaat alvorens verder te gaan.  

error.existing.therapeutic.exclusion=[ERR100059] Er bestaat een therapeutische exclusie tussen de 

patient {0} en executor {1}. De patient dient deze te verwijderen. 

error.missing.therapeutic.relation=[ERR100060] Een therapeutische relatie ontbreekt tussen patient 

{0} en executor {1}. De apotheker moet deze relatie aanmaken. 

error.validation.invalid.email=[ERR10061] Ongeldig e-mail adres 


