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Recip-e dematerialisatie 

Vanaf 1 juni is het mogelijk om een elektronisch voorschrift af te leveren zonder het Bewijs 
van elektronisch voorschrift of RID. Vanaf 15 september treedt het wettelijk kader rond de 
dematerialisatie effectief in voege. De voorschrijver is vanaf die datum niet meer wettelijk 
verplicht om het Bewijs van elektronisch voorschrift af te drukken en te bezorgen aan de 
patiënt. 

In de software is voorzien dat u alle openstaande elektronische voorschriften van deze 
patiënt kan opvragen op de Recip-e server op voorwaarde dat u een therapeutische relatie 
heeft met de patiënt. U selecteert vervolgens het gewenste voorschrift om dit op de 
gebruikelijke wijze af te leveren. 

De patiënt kan zijn elektronische voorschriften ook zelf consulteren via Helena of 
mijngezondheid.be. Van hieruit kan hij/zij ook voorschriften reserveren bij de apotheek. 

1. Beschikbare voorschriften opvragen bij Recip-e 

Bovenaan het afleverscherm is er een nieuwe knop ‘Recip-e’ toegevoegd.  

 

Na het inlezen van de eID van een patiënt of het ingeven van de naam in aflevering, 
controleert CareConnect Pharmacist of er een therapeutische relatie is. Wanneer dit het 
geval is, wordt de Recip-e server geconsulteerd. Er verschijnt een vraagteken in de knop 
Recip-e. Wanneer de connectie is geslaagd, komt er een groene V in het icoon. 

 

Mocht er een connectieprobleem zijn met de Recip-e server, dan verschijnt er een 
uitroepteken in het icoon. 

 

Is er geen therapeutische relatie? Dan is het niet mogelijk om de voorschriften op te vragen. 
Er verschijnt geen groene V in de knop. 

 

Wanneer u op de knop klikt, ontvangt u volgende melding 

https://nl-info.helena.care/
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Om de therapeutische relatie te registreren leest u vervolgens de eID of scant u de ISI+-kaart 
van de patiënt. Het programma consulteert daarna direct de Recip-e server. 

2. Overzicht beschikbare voorschriften 

Klik op de knop Recip-e rechts bovenaan het scherm 

 

en u krijgt een overzicht van alle openstaande voorschriften van de patiënt. De voorschriften 
staan chronologisch gesorteerd op datum van aanmaak, van nieuw naar oud 

 

In dit overzicht vindt u per patiënt volgende gegevens terug per elektronisch voorschrift. De 
RID, de voorschrijf- en vervaldatum, de naam en telefoonnummer van de voorschrijver. Wat 
de voorgeschreven medicatie betreft, wordt de startdatum van de therapie weergegeven 
alsook de CNK, de hoeveelheid en de benaming. 
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Tip: u kan de volgorde van de kolommen aanpassen. Klik op de hoofding van een kolom, 
hou ingedrukt en sleep de kolom naar de gewenste plaats. 

3. Mandaten 

Vanuit dit scherm kan u ook de voorschriften opvragen voor de personen waarvoor deze 
patiënt een mandaat heeft.  

Klik hiervoor op het pijltje naast het veld ‘Mandaten’ 

 

Wanneer de patiënten (nog) niet gekend zijn in CareConnect Pharmacist, wordt het INSZ-
nummer weergegeven. Zijn de patiënten wel gekend, worden de naam en voornaam 
weergegeven. 

Vink het vakje aan bij de patiënt(en) voor wie u de openstaande voorschriften wil opvragen 
en klik op ‘Toepassen’. In het overzicht van de voorschriften worden ook de voorschriften 
van deze patiënt(en) weergegeven. 

 

4. Filteren, sorteren, opzoeken 

Bovenaan het scherm heeft u een zoekfunctie. Zo kan u filteren over alle kolommen heen. 
Geef hier bijvoorbeeld de naam van de voorschrijver of het artikel in. Zo vindt u snel de 
voorschriften terug die aan deze voorwaarde voldoen. 

Door op ‘Wissen’ te klikken maakt u de opzoeking ongedaan. 
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Klik op de hoofding van de gewenste kolom om deze alfabetisch, chronologisch,… te 
sorteren.  

 

Wanneer u in de hoofding op het icoon van de filter klikt,  

 

kan u de kolom filteren op bepaalde gegevens binnen deze kolom.  

 

5. Voorschrift creëren in aflevering 

Om één of meerdere voorschriften af te leveren, selecteert u ze en u klikt bovenaan op de 
knop ‘OK’.  
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Het voorschrift wordt aangemaakt in aflevering. 

 

Het verdere verloop van de aflevering van een elektronisch voorschrift is niet gewijzigd. 

6. Reservaties via Helena 

De patiënt kan voorschriften reserveren bij zijn voorkeursapotheek via Helena (helena.care). 
Het voordeel is dat u een melding krijgt in aflevering bij een nieuwe reservatie en dat u de 
patiënt op de hoogte kan houden wanneer de reservatie klaar is voor afhaling. 

Helena is een beveiligde omgeving voor alle medische documenten. Dankzij Helena is het 
mogelijk om op een veilige manier te communiceren tussen patiënt en zorgverleners 
(apotheek, huisarts, tandarts, specialist, kinesist,…). Als patiënt kan je eenvoudig en gratis 
registreren op dit platform. Een vlotte en efficiënte communicatie tussen patiënt en 
zorgverleners gegarandeerd! 

Meer info vindt u op de site info.helena.care 

a) Werking voor de apotheek 

In de handleiding Connectie met Helena beschrijven we op pagina 11 hoe u een Helena-
reservatie verwerkt in aflevering. Voor de elektronische voorschriften heeft u de mogelijkheid 
om deze effectief van de Recip-e server te halen of niet. 

Op deze pagina vindt u alle praktische informatie terug voor een vlotte start met Helena in de 
apotheek en hoe u Helena kan promoten bij uw patiënten. 

b) Werking voor de patiënt 

Aanmelden op Helena 
 
Hij/zij dient hiervoor de eerste keer aan te melden met zijn eID, itsme of via een 
activatiecode van zijn huisarts. Vervolgens maakt de patiënt een pincode aan en vervolledigt 
zijn / haar account (emailadres, GSM-nummer, geboortedatum,…. ). Dankzij de pincode 
heeft de patiënt de volgende keer makkelijker toegang tot zijn Helena-account. 

Naar de handleiding Hoe kan ik mijn account activeren en gemakkelijk aanmelden in 
Helena? 

Voorkeursapotheek instellen via QR-code apotheek 
 
Via de QR-code van de apotheek kan de patiënt uw apotheek instellen als ‘Mijn apotheek’ in 
Helena. 

Naar de handleiding Hoe kan ik connecteren met mijn apotheek in Helena? 

 
 
 

https://helena.care/
https://nl-info.helena.care/
https://www.mijncareconnectpharmacist.be/documents/extranet/pdf-nl/notice-careconnect-pharmacist-connexion-helena-nl.pdf
https://info.corilus.be/helena-pharma-vlotte-opstart
https://nl-info.helena.care/hoe-kan-ik-mij-aanmelden
https://nl-info.helena.care/hoe-kan-ik-mij-aanmelden
https://nl-info.helena.care/hoe-kan-ik-mijn-apotheek-connecteren-in-helena
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Voorschrift reserveren bij ‘Mijn apotheek’ 
 
Van zodra de patiënt uw apotheek heeft ingesteld als ‘Mijn apotheek’, kan hij/zij makkelijk 
voorschriften reserveren bij u. De patiënt kan ook een afbeelding van het gewenste artikel 
verzenden om dit te reserveren. 

Naar de handleiding Hoe kan ik een voorschrift of producten reserveren bij mijn apotheek? 

Status reservatie opvolgen 
 
Wanneer de apotheek de status van de reservatie aanpast, wordt de patiënt hiervan ook 
geïnformeerd via een notificatie in Helena en/of een e-mail 

Naar de handleiding Hoe volg ik de status op van mijn reservatie? 

7. Reservaties via mijngezondheid.be 

De patiënt kan voorschriften reserveren bij een apotheek naar keuze via de website 
mijngezondheid.be. Hij/zij dient hiervoor aan te melden met zijn eID, itsme of zijn Helena 
pincode (zie punt Reservaties via Helena) 

Wanneer er een nieuwe reservatie is, krijgt u hiervan geen melding, maar u kan de 
reservaties opvragen via Tools > Beheer Recip-e > Status wijzigen van Recip-e. 

 

In het scherm dat zich vervolgens opent, heeft u het zoekcriterium ‘Reservaties’. 

  

U brengt hier de datum in sinds wanneer u de reservaties wil opvragen en u klikt op ‘Laden’. 

In het tabblad ‘Reservations’ vindt u vervolgens de voorschriften terug die werden 
gereserveerd in uw apotheek. 

 

https://nl-info.helena.care/hoe-kan-ik-een-voorschrift-of-medicatie-reserveren-bij-mijn-apotheek
https://nl-info.helena.care/hoe-volg-ik-de-status-op-van-mijn-reservatie-bij-mijn-apotheek
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Om de reservatie te verwerken in de aflevering, selecteert u de volledige RID met behulp van 
de muis 

 

U gebruikt de toetsencombinatie ‘CTRL’ + ‘c’ om de code te kopiëren.  

Net zoals bij een Helena-reservatie heeft u de mogelijkheid om het gereserveerde voorschrift 
te verwerken door het effectief van de Recip-e server te halen of niet. 

Naar de handleiding Connectie met Helena (pagina 11) 

8. Status elektronisch voorschrift aanpassen 

Het is mogelijk om de status van een elektronisch voorschrift aan te passen, mocht dit nodig 
zijn. 

Een voorschrift dat nog niet is afgeleverd heeft de status ‘Notdelivered’. Een voorschrift dat 
in behandeling is door een apotheeksoftware heeft de status ‘InProcess’. 

Herinnering: Bij het afsluiten van de aflevering krijgt het voorschrift de status ‘Delivered’. 
Eens het voorschrift gearchiveerd is, wijzigt de status naar ‘Archived’. Wanneer u de 
aflevering verlaat met het rode kruis, wijzigt de status van het voorschrift automatisch van 
‘InProcess’ naar ‘Notdelivered’.  

Vanuit de software kan u een voorschrift met de status ‘InProcess’ terug op ‘Notdelivered’ 
plaatsen. U kan ook een voorschrift revoceren, hierdoor wordt het verwijderd van de Recip-e 
server en is de RID niet meer bruikbaar. 

Ga hiervoor naar Tools > Beheer Recip-e > Status wijzigen van Recip-e 

 

In het scherm dat zich vervolgens opent, heeft u volgende zoekcriteria 

- Patiënt: u brengt de naam in van een specifieke patiënt 

- InProcess:  om enkel de voorschriften te zien met status ‘Inprocess’. Vink de optie 

‘Toon alle voorschriften In Process in deze apotheek voor alle patiënten’ aan  

https://www.mijncareconnectpharmacist.be/documents/extranet/pdf-nl/notice-careconnect-pharmacist-connexion-helena-nl.pdf
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Klik op ‘Laden’ 

In dit geval wordt enkel de RID weergegeven 

 

Vink het gewenste voorschrift aan. 

Om een voorschrift “InProcess” te markeren als “Notdelivered” klikt u bovenaan het scherm 
op ‘Niet afgeleverd’. Deze werkwijze gebruikt u enkel wanneer het niet gelukt is om de juiste 
status naar de Recip-e server te sturen. Bv bij een onderbreking van de connectie. 

 

Om een voorschrift te revoceren klikt u op ‘Revoke’ 

 

En klik op “Opslaan” om de wijzingen op te slaan 

Wanneer het om een voorschrift gaat waarvan de ingebrachte patiënt de mandataris is, 
wordt dit aangeduid met een symbool in de kolom ‘Mandaat’.  

 

 

 


