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1. Voordelen van het elektronisch voorschrift
– een waaier aan mogelijkheden
• Er zijn verschillende mogelijkheden waarmee de patiënt zowel

• zijn/haar voorschriften kan beheren alsook
• hoe hij/zij naar de apotheek kan gaan om medicatie af te halen.

• Het is daarbij belangrijk dat de patiënt de juiste keuze reeds maakt bij de voorschrijver, 
alnaargelang zijn/haar wensen en zijn/haar mogelijkheden.

• Heeft de patiënt toch behoefte aan een andere keuze, dan kan hij/zij zelf nog kiezen hoe hij/zij
naar de apotheek gaat:
• Met eID (rijksregisternummer)
• Met app/ webapp
• Met een print (papieren bewijs van elektronisch voorschrift). Dit kan de patiënt ook zelf thuis

printen indien hij/zij dit alsnog zou wensen.
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Bij de voorschrijver

• Met een print van een bewijs van elektronisch voorschrift na de consultatie 
• Zonder print na de consultatie 

• Het elektronisch voorschrift is beschikbaar op de server van Recip-e.
• met een klassiek papieren voorschrift
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Bij de voorschrijver:

Print Print 
klassieke papieren

voorschrift

Papierloos
Voorschrift beschikbaar

op server van Recip-e
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Bij de apotheker

• Zonder print - met de eID (of rijksregisternummer als de eID reeds eerder werd ingelezen in de 
laatste 15 maanden).

• Via het identificatiebewijs kan de apotheker de voorschriften laten ophalen van de Recip-e 
server.

• Zonder print - met de app/ webapp naar de apotheek

• De patiënt toont een digitale versie van het elektronisch voorschrift (digitaal bewijs).

• De apotheker scant de barcode bovenaan en heeft zo toegang tot de Recip-e server.

• Met een klassiek papieren voorschrift

• De patiënt kan ook zelf het bewijs van elektronisch voorschrift printen door op de computer naar 
een webapp te gaan, bijvoorbeeld, www.mijngezondheid.be

• Met een print van een klassiek papieren voorschrift Versie 30/09/2022
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Zonder print Zonder print
app/ webapp

Print
door de voorschrijver

Print
door de patiënt

Print
klassieke voorschrift

Bij de apotheker:

Of met rijksregisternummer 
indien de eID reeds werd 

ingelezen in deze apotheek in 
de laatste 15 maanden
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Als patiënt

• Al naargelang de situatie, kan de patiënt beslissen om via een andere optie naar de apotheek te 
gaan met de voorschriften.

• Al naargelang de patiënt digitale opties heeft, kan hij/zij de voorschriften ook zelf beheren.
• De patiënt kan ook altijd advies vragen aan de apotheker door de eID te laten inlezen. Zo ziet 

hij/ zij de ganse lijst van alle voorschriften waarvoor de medicatie nog niet werd afgehaald 
(openstaande voorschriften).

• Hieronder geven we overzicht van de verschillende toegankelijkheid volgens de digitale 
mogelijkheden van de patiënt op dat moment.
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Als patiënt: Met eID Digitaal
app/ webapp

Print
vragen aan voorschrijver

Print
zelf printen

Print
klassieke voorschrift
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2. Terminologie
Types voorschriften:

• Elektronisch voorschrift

• Het elektronisch voorschrift zelf bevindt zich op de beveiligde server van Recip-e.

• Dit is in principe verplicht sedert 1 januari 2020 (er zijn uitzonderingen).

• Papieren bewijs van elektronisch voorschrift

• Dit kan men herkennen dankzij de beschrijving bovenaan “Bewijs van elektronisch 
voorschrift”.

• De arts kan een print meegeven met de patiënt.

• Klassiek papieren voorschrift

• Dit is niet aanwezig op de beveiligde server van Recip-e. Vroeger was het geschreven, 
intussen is het al getypt.

• Dit type voorschrift wordt gebruikt als er bijvoorbeeld storingen zijn bij het elektronisch 
voorschrijven.
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2. Terminologie
Functionaliteiten waarmee de patiënt de voorschrift(en) kan beheren:

• Zichtbaarheid van het digitaal elektronisch voorschrift aanpassen: Dit is een functie waarmee 
de patiënt kan bepalen of de inhoud van het voorschrift geconsulteerd kan worden door

• alle apotheken, 

= standaard (de patiënt moet hier niets voor doen)

• één bepaalde apotheek naar keuze 

• geen enkele apotheek. 

Meer informatie.

• Reserveren: Dit is een functie die de mogelijkheid geeft een geneesmiddel bij een specifieke 
apotheek te reserveren. 

• De bijkomende uitleg in deze presentatie toont aan hoe de patiënt de functionaliteiten kan 
gebruiken.
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4. Overzicht verschillende opties

• De patiënt heeft meerdere mogelijkheden om zijn
geneesmiddelen in de apotheek af te halen:

•Optie 1: Afhalen met eID/rijksregisternummer

•Optie 2: Afhalen met app/webapp

•Optie 3: Afhalen met papieren bewijs
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5. Toegang via eID/ rijksregisternummer

• De patiënt kan zijn/ haar geneesmiddelen afhalen door enkel met de eID naar de 
apotheek te gaan (zonder een papier dus). 
• De patiënt geeft aan de apotheker aan welke geneesmiddelen hij/zij wil 

komen afhalen. 
• Deze informatie kan de patiënt zelf opzoeken via een app of webapp. 
• De apotheker kan de lijst ook aan de patiënt tonen als hij/zij de eID laat 

inlezen.
• De apotheker raadpleegt de databank van Recip-e aan de hand van de eID 

(identificatieweg) om de gevraagde voorschriften op te vragen en de 
geneesmiddelen te kunnen afleveren.

OPTIE 1

Zonder bewijs van 
elektrisch voorschrift
wordt extra optie Versie 30/09/2022



Vanuit de 
overheid

Vanuit 
softwarebedrijven

• Een app gebruikt de patiënt op zijn/haar smartphone/tablet. Een webapp gebruikt de patiënt
eerder op de computer (maar het kan ook via de smartphone).

• Er worden vandaag reeds verschillende apps aangeboden waarvan de patiënt gebruik kan maken
om zijn/haar openstaande en nog geldige elektronische voorschriften te consulteren en beheren.

6. Toegang via webapp/apps 
(met digitaal elektronisch voorschrift naar de apotheek)

OPTIE 2
app/webapp
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6.1. Gevalideerde apps door Recip-e

Gevalideerd
Realtime verbinding

met voorschriften Recip-e

OPTIE 2
app/webapp

• Deze apps geven dynamische info want ze zijn 
verbonden met een beveiligde centrale 
database bij Recip-e waar de status van het 
voorschrift wordt aangepast (afgeleverd/niet 
afgeleverd). De patiënt kan via deze apps 
zijn/haar voorschriften beheren (bijvoobeeld 
reserveren bij de apotheker, een privacy op 
zetten zodat dit voorschrift met de eID niet in de 
lijst voorkomt, …)

• Er zijn ook apps die enkel een foto tonen van 
het bewijs van elektronisch voorschrift. Hiermee 
kan de patiënt wel naar de apotheek gaan, maar 
geen beheer doen van de voorschriften.
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6.2. Overzicht van de gevalideerde apps/ 
webapps en hun toepassingen die vandaag 
bestaan

App/ webapp App/ webapp Webapp Webapp App/ webapp Webapp

Voorschriften oplijsten

Voorschriften openen

Voorschriften intrekken

Geneesmiddelen 
reserveren
Zichtbaarheid 
aanpassen voor 
apotheek
Voorschrift van kind 
zien als ouder Enkel via webapp

Geneesmiddelen 
reserveren met 
contactgegevens

De functionaliteiten van de apps/webapps worden telkens verbeterd en uitgebreid
Deze apps/ webapps worden gratis aangeboden, niet-overheidsapps bevatten mogelijks ook betalende functies

Gevalideerd en goedgekeurd door Recip-e

OPTIE 2
app/webapp
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7. Afhalen van medicatie bij de apotheker 
via papier  

• De patiënt gaat zelf met het papieren 
bewijs van het elektronisch voorschrift 
zijn/haar geneesmiddelen afhalen in de 
apotheek
• De patiënt heeft te allen tijde het recht een 

papieren bewijs van elektronisch 
voorschrift te vragen aan de voorschrijver 
(zonder administratieve kost)

OPTIE 3
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In samenwerking met:
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