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Technische instructies voor de leveranciers van software nodig voor 

het opstellen en afdrukken van het « bewijs van elektronisch 

voorschrift » 
 

Vanaf 15 september 2021 dienen de bewijzen van elektronisch voorschrift te voldoen aan het model 

bepaald bij reglement van 28 juni 2021 tot wijziging van het reglement van 19 december 2016 

betreffende het elektronisch voorschrift. 

In het geval men afdrukt op papier, dient de afdruk te gebeuren op papier van het formaat A4, met een 

maximum van 4 bewijzen van elektronisch voorschrift per blad.  

Technische instructies voor de verschillende delen van het bewijs van elektronisch voorschrift : 

1) Algemeenheden die voorkomen in het kader bovenin het bewijs van elektronisch voorschrift : 

lettertype Calibri, grootte 10; de tekst voorkomend in vet en/of onderlijnd in het model moet in 

vet en/of onderlijnd zijn overeenkomstig het model ; het kader moet licht blauw gearceerd zijn 

2) Titel « Bewijs van elektronisch voorschrift » : lettertype Calibri, lettergrootte 14, in vet.  

3) Tekst « Gelieve dit document  voor te leggen aan uw apotheker om de barcode te scannen en de 

voorgeschreven geneesmiddelen af te leveren » : lettertype Calibri, lettergrootte 12.  

4) Identificatie van de voorschrijver : 

- tekst « Voorschrijver : » : lettertype Calibri, lettergrootte 11, in vet.  

- identificatie van de voorschrijver (naam, voornaam en riziv-nummer) : lettertype Calibri, 

lettergrootte 11 

5) Identificatie van de rechthebbende :  

- tekst « Rechthebbende : » : lettertype Calibri, lettergrootte 11, in vet. 

- identificatie van de rechthebbende (naam, voornaam, rijksregisternummer) : lettertype Calibri, 

lettergrootte 11 

6) Titel « Inhoud van het elektronisch voorschrift » : lettertype Calibri, lettergrootte 12, in vet.  

7) Omschrijving van het voorgeschreven product (inclusief therapeutische instructies indien van 

toepassing), datum van het voorschrift en einddatum van de uitvoerbaarheid : lettertype Calibri, 

lettergrootte 12.  

8) RID : de RID moet op 12 mm van de rand van de pagina worden geplaatst; met uitzondering van 

de tekst in cijfers en letters die automatisch wordt aangemaakt met de barcodes, moet de 

afmeting van de barcodes minimum 5,8 cm breed en 2,2 cm hoog zijn.   

9) Tekst « Opgelet : met manuele toevoegingen op dit document zal geen rekening 

gehouden worden» onderaan de bladzijde : lettertype Calibri, lettergrootte 12.  

 


