
DEMATERIALISATIE
Zorgverstrekkers



In samenwerking met:



ARTS
bij uitbreiding alle voorschrijvers, ook tandartsen en vroedvrouwen.



ARTS
■ Extra mogelijkheden vanaf 15/09/2021.
■ Ook zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift geneesmiddelen voorschrijven.

VOORDEEL

■ (Verleng)voorschrift aanmaken tijdens een teleconsultatie.

BESTAANDE FUNCTIES

■ Het aanmaken van een voorschrift. 

■ Het annuleren van een voorschrift.
■ De status van een voorschrift opvragen.
■ 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. *

Arts



BIJKOMENDE FUNCTIES
DOELSTELLING

■ Gedematerialiseerd kunnen voorschrijven, als de patiënt dat wenst.

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

– Bij wachtdiensten
– Bij magistrale bereidingen

NIEUWE FUNCTIES

■ Print/ geen print
■ Visi vlag - privacy op voorschrift waardoor het wel/ niet zichtbaar is voor de 

apotheker
■ 1 product per voorschrift

Arts



1. Print/ Geen print
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. 

■ Voorschrijver zal de patiënt zo goed en volledig mogelijk informeren.

Arts



1. 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

■ De patiënt kan op basis van enkel zijn e-ID (rijksregisternummer*) als 
identificatiemiddel bij de apotheker terecht voor aflevering.

*Of INSZ, inschrijvingsnummer sociale zekerheid

Arts



Visualisatie voorschrift:
Papier en/of Digitaal en/ of geen visualisatie

Arts



1. Print/ Geen print
DIGITALE PATIËNT

Opties voor de digitale patiënt bij de voorschrijver:

A) De patiënt verlaat het kabinet van de arts zonder bewijs van elektronisch voorschrift en 
de medicatie zal bij de apotheker opgehaald worden:

– met smartphone via (Web)App
– met een identificatiemiddel, dus zonder voorschrift
– voorschrift zelf beheren en afprinten 

B) De patiënt verlaat het kabinet van de arts met papieren bewijs van elektronisch 
voorschrift en de medicatie zal bij de apotheker opgehaald worden:

– met papieren bewijs van elektronisch voorschrift; bv. hij gaat bij een nieuwe 
apotheker of apotheker van wacht

C) De patiënt verlaat het kabinet van de arts met een toegangscode om een digitaal bewijs 
van elektronisch voorschrift te kunnen ophalen.

Arts



1. Print/ Geen print
NIET-DIGITALE PATIËNT

De arts zal automatisch het bewijs van elektronisch voorschrift printen. 

Optie voor de niet-digitale patiënt bij de voorschrijver:

A) 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)

B) De patiënt vraagt een papieren bewijs van elektronisch voorschrift voor de zekerheid; 
bijvoorbeeld, hij gaat bij een nieuwe apotheker of apotheker van wacht;

C) 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.

Indien er veel voorschriften uitgeprint moeten worden dan kan de arts ervoor kiezen om 2 
voorschriften op één A4 te printen

Arts



1. Print/ Geen print
NIET-DIGITALE PATIËNT 
Voorschrift aanmaken buiten het kabinet.

Onmiddellijk voorschrift maken:

■ 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 naar de apotheker door gebruik te maken van een identificatiemiddel.

Uitgesteld voorschrift aanmaken:
■ Later voorschrift aanmaken bij terugkeer op het kabinet.
■ Dan zal de arts ook de patiënt het voorschrift later laten afhalen.

Arts



2. VISI-flag
■ Enkel nut bij volledig gedematerialiseerd afleveren, wanneer er geen barcode gescand wordt in de 

apotheek.

■ Indien de patiënt voor bepaalde producten meer privacy vraagt, kan de voorschrijver hierbij 
helpen door de VISI-flag op “TOE” te zetten, waardoor dit voorschrift afgeschermd is.

– Geen toegang via een identificatiemiddel.

■ Per voorschrift is er een VISI-flag van toepassing.

■ Standaard zal de VISI-flag op “OPEN” staan:
– Inhoud is zichtbaar voor alle apotheken. 

■ Indien de patiënt aan de arts vraagt om de status op “TOE” te zetten dan zal de arts zal het 
voorschrift uitprinten zodat de apotheker de barcode kan scannen.

■ De patiënt kan zelf de zichtbaarheid voor één bepaalde apotheker aanpassen of de medicatie 
reserveren:

– Dankzij één van de digitale toepassingen      alleen de patiënt heeft toegang tot deze functie.

Arts



VISI - Flag

Arts



2. VISI-flag
DIGITALE PATIËNT

■ Arts past de zichtbaarheid van het voorschrift aan:
– Patiënt geeft zelf aan of hij nog een print wil.

■ Patiënt kan bij de apotheker, ook zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift terecht:
– Digitaal op smartphone tonen en laten scannen.
– Via patiëntenplatform/ App het voorschrift terug zichtbaar maken.
– Via patiëntenplatform/ App het voorschrift zichtbaar maken voor 1 apotheker.

NIET-DIGITALE PATIËNT

■ De patiënt verlaat het kabinet van de arts met een print van het bewijs van elektronisch 
voorschrift: 
– Arts past de zichtbaarheid van het voorschrift aan.
– Arts print het bewijs van elektronisch voorschrift.
– Het voorschrift is onzichtbaar voor alle apotheken bij gedematerialiseerd afleveren (e-ID 

of rijksregisternummer), print nodig voor aflevering.

Arts



Arts

VISI - Flag



3. 1-item voorschrift
1 elektronisch voorschrift per product:

Voordeel de status van het voorschrift per product geeft een duidelijk overzicht.

■ Softwarepakket zal automatisch voorschrift per voorschrift aanmaken.
■ Op een gebruiksvriendelijke manier voorschriften voor hetzelfde product tegelijk aanmaken.
■ Het softwarepakket zal ook voorzien om gebruiksvriendelijk te printen.

■ Voor de ‘1 item per voorschrift’ zal een lijst opgemaakt worden met uitzonderingen.
■ Het klassieke papieren voorschrift kan ook nog in overmachtssituaties of bij uitzondering gebruikt 

worden en blijft wettelijk geldig.

Arts

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.



4. Therapietrouw
■ Vanaf 15/09/2021             de arts zal voor zijn patiënt alle openstaande voorschriften 

kunnen oplijsten en consulteren (afgeleverd/ niet afgeleverd) en zal de historiek van 
eerdere voorschriften kunnen bekijken:

– Status voorschrift (afgeleverd/ niet afgeleverd).
– Historiek van het voorschrift.
– Openstaande voorschriften (die niet werden afgeleverd).

Arts



5. Reservatie
■ Vanaf 15/09/2021             een patiënt kan digitaal zijn geneesmiddelen reserveren bij 

een apotheker naar keuze:
– 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.

Arts

De arts kan niet reserveren voor de patiënt. Enkel de patiënt kan de reservatie maken.



APOTHEKER



APOTHEKER
■ 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. 

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.
■ 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.*

*Indien de software dit ontwikkeld heeft



BIJKOMENDE FUNCTIES
Deze functies betreffen vooral de gedematerialiseerde aflevering:

■ Afleveren met behulp van een identificatiemiddel:
– Voorschriften oplijsten en aanduiden welke zullen worden afgeleverd.
– Voor het gedematerialiseerd afleveren, is de creatie/ consultatie van een therapeutische 

relatie noodzakelijk (15 maanden geldig).
– VISI-flag kan OPEN, TOE, op 1 apotheek (NIHII*) staan.
– Reservatie-flag kan slechts op 1 apotheek staan (NIHII).
– VISI-flag 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.

Apotheker

*NIHII = RIZIV nummer van de apotheek

De therapeutische relaties aanmaken en consulteren is enkel nodig bij gedematerialiseerd afleveren.



1. Met voorschrift/ Zonder voorschrift
Vanaf 01/06/2021 de patiënt heeft de mogelijkheid om naar de apotheek gaan:

■ MET een geprinte papieren versie van het bewijs van elektronisch voorschrift.*

■ MET een digitale versie van het bewijs van elektronisch voorschrift. 

■ ZONDER voorschrift, maar met een identificatiemiddel.

■ MET een klassiek papieren voorschrift (nog steeds geldig bij overmachtssituaties).

Apotheker

*Een klassiek papieren voorschrift is ook nog steeds geldig (bij overmachtssituaties)



1. Met voorschrift/ Zonder voorschrift
DIGITALE PATIËNT
De digitale patiënt heeft vanaf 01/06/2021 dus verschillende mogelijkheden om naar de 
apotheker te gaan:
■ De patiënt komt zijn producten afhalen met een digitaal bewijs van elektronisch 

voorschrift.
■ De patiënt komt zijn producten afhalen zonder papieren bewijs van elektronisch 

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

voorschrift met rijksregister nummer.

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

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

Apotheker



1. Met voorschrift/ Zonder voorschrift
NIET-DIGITALE PATIËNT
De patiënt kan bij de apotheker terecht voor het afhalen van zijn producten aan de hand van 
de volgende verschillende opties: 

■ De patiënt komt de producten halen met papieren bewijs van elektronisch voorschrift.

■ De patiënt komt zijn producten afhalen zonder bewijs van elektronisch voorschrift, met 
een identificatiemiddel.

■ De patiënt komt zijn producten afhalen zonder bewijs van elektronisch voorschrift, met 
een identificatiemiddel.

Apotheker



2. VISI-flag
DIGITALE PATIËNT

■ De patiënt kan vanaf 01/06/ 2021 zijn voorschriften zelf beheren via de patiëntenplatformen/ 
Apps die ter beschikking gesteld worden.

■ De VISI-flag is een functie waarmee de digitale patiënt kan bepalen of de inhoud van het 
voorschrift geconsulteerd kan worden.

Apotheker



VISI flag Activatie door Hoe activeren Zichtbaar voor 
apotheek bij 
gedemateria-liseerd
afleveren

Afleverings-
mogelijkhe-den 
door apotheek

Use case

Open Arts/ patiënt Software/ 
(web)App 

alle Alle opties Arts op huisbezoek -
Patiënt kan de ene keer 
een voorschrift afhalen 
met Smartphone (digitaal 
voorschrift) en de andere 
keer zijn e-ID geven aan 
de apotheker.

Toe Arts/ patiënt Software/ 
(web)App

geen Scanbare RID 
(papieren of 
digitaal voorschrift)

Arts schrijft Viagra voor in 
zijn kabinet.

1 apotheek Patiënt (web)App 1 apotheek Alle opties in 1 
apotheek – Andere 
apotheken alleen 
scanbare RID

De patiënt kiest zelf zijn 
gebruikelijke apotheker.
Patiënt kan dit via 
(Web)App aanpassen, 
bvb mijngezondheid.be

Patiënt kan op elk moment de visi flag aanpassen (en dat geldt ook voor de reservatie flag).

Apotheker



2. VISI-flag
NIET-DIGITALE PATIËNT

■ Ook niet-digitale patiënten hebben recht op privacy, om die reden kunnen zij hulp vragen aan 
hun arts. 

■ De arts kan enkel de VISI-flag 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. 

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.



3. Reservaties
■ De patiënt zal eveneens de mogelijkheid hebben om producten te reserveren bij een bepaalde 

apotheek via de patiëntenplatformen/ Apps.

■ De apotheker zal een melding van de reservatie krijgen.

■ 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.

Apotheker

De voorrangsregels VISI-Flag - 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).



4. Therapeutische relatie
■ Eerste keer naar de apotheek met de e-ID kaart:

– Apotheker kan 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.

■ Reeds eerder bij de apotheek geweest en de therapeutische relatie bestaat reeds:
– Dan kan hij of zij met behulp van het rijksregisternummer* de openstaande elektronische 

voorschriften bij Recip-e raadplegen en eventueel uitvoeren. 

■ Van het moment de therapeutische relatie bestaat kan de apotheek volgende functies 
uitvoeren:

– Lijst van openstaande voorschriften.
– Historiek voorschriften tonen.
– Relaties van de gemandateerde (met de patiënt).

Apotheker

*of INSZ, inschrijvingsnummer sociale zekerheid



4. Therapeutische relatie
Apotheker



5. 1-item voorschrift
Apotheker

■ De voorschriften zullen telkens 1 product bevatten (mits enkele uitzonderingen). 
– Maar beide situaties zullen blijven voorkomen: zowel 1 product als verschillende 

producten op 1 voorschrift. 

■ 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. 

■ 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.



IN SAMENWERKING MET:




