
 

Correct opvragen van een attest 

Wanneer u een geldige eHealth token heeft, zal CareConnect Pharmacist automatisch 
Hoofdstuk IV raadplegen bij het ingeven van een attestplichtige specialiteit voor een 
verzekerde patiënt.  
 
In afwachting van een antwoord verschijnt onderstaand symbool in de verkooplijn. U kan 
ondertussen gerust andere specialiteiten afleveren. 
 

 
 
Van zodra het programma een antwoord ontvangt, opent zich het scherm 
'Terugbetalingsvoorwaarden'. 

1. Icoon gegevens afkomstig van Hoofdstuk IV 

 
Communiceert Hoofdstuk IV dat de patiënt een geldig attest heeft, dan wordt dit attest 
aangemaakt en automatisch aangeduid in het scherm 'Terugbetalingsvoorwaarden'. Dankzij 
een MyCareNet icoon naast de attestgegevens kan u snel onderscheiden of de gegevens 
afkomstig zijn van Hoofdstuk IV of manueel werden ingevoerd. 
 

 

2. Geen geldig attest volgens Hoofdstuk IV 

 
Communiceert Hoofdstuk IV dat de patiënt geen geldig attest heeft, dan wordt dit duidelijk 
aangegeven in dit scherm. Standaard staat 'Geen attest' aangevinkt. Zelfs als er in de 
historiek van de attesten nog een geldig attest is (manueel gecreëerd of vanuit een vorige 
raadpleging van Hoofdstuk IV), primeert het huidige antwoord 'Geen attest'. 
 

 



 

 
Sinds 01/11/2021 vindt u in dit scherm de optie “Indicator uitzondering Hoofdstuk IV en VIII 
terug. Als de patiënt aan de voorwaarden voldoet, vinkt u deze optie aan en geeft u de juiste 
categorie en paragraaf aan. 
 

  
 
Wees er wel zeker van dat de patiënt een geldig attest heeft voor het initieel voorgeschreven 
artikel, vóór u de optie “Indicator uitzondering Hoofdstuk IV en VIII” toepast bij de 
gelijkaardige specialiteit !  
➔ Brengt hiervoor het  voorgeschreven geneesmiddel in aflevering en wacht het antwoord 
van Hoofdstuk IV af. 

3. Onderbreking consultatie Hoofdstuk IV 

 
Wanneer u de aflevering afsluit vooraleer u een antwoord ontvangen heeft van Hoofdstuk IV, 

krijgt u volgende melding: 

 

Kiest u de optie “Overschakelen naar manuele werkwijze en ophalen attest annuleren”, opent 

het scherm ‘Terugbetalingsvoorwaarden’ opnieuw om een keuze te maken in functie van het 

attest. Elke handeling wordt geregistreerd als een manuele handeling. Kiest u “Annuleren” dan 

keert u terug naar de verkoop om het antwoord van Hoofdstuk IV af te wachten.  


