Mijn voorschrift staat op mijn
identiteitskaart. Wat nu?
Een 6-tal maanden geleden is het 'papierloos' voorschrijven van start gegaan. Door administratieve processen meer en meer te digitaliseren, komt er meer tijd vrij voor de zorg van de patiënt. En dat is waar we uiteindelijk naar toe willen in deze huidige zorgmaatschappij. Zorg op afstand wordt hierdoor ook mogelijk. En
dat dit opportuniteiten biedt, werd tijdens de huidige coronapandemie reeds bewezen.
Dit nieuwe systeem zal dus zorgen voor nog meer kwaliteit in de zorg en een nog betere vertrouwensrelatie
tussen de patiënt en de zorgverstrekkers. Tegelijk wordt er meer efﬁciëntie gecreëerd en wordt de zorginformatie toegankelijker.
Uiteraard is deze digitalisering niet voor iedereen
even makkelijk te volgen. Patiënten die kiezen voor
een digitalisering zullen hun voorschriften zelf kunnen beheren en een goed overzicht hebben om met
de arts te bespreken. Maar patiënten die nog niet
klaar zijn voor het digitale verhaal, kunnen nog steeds
een papieren afdruk van hun bewijs van elektronisch
voorschrift ontvangen.
De patiënt heeft dus de vrije keuze om al dan niet
met een papieren bewijs van elektronisch voorschrift
het kabinet van de arts te verlaten.

Mogelijke situaties bij het ontvangen
van je voorschriften
OPTIE 1: JE KIEST VOOR PAPIER
Zo werkte het voordien al. Er verandert niets voor jou.
Als patiënt verlaat je het kabinet van de voorschrijver
met een papieren bewijs van elektronisch voorschrift.
Je gaat met dit papieren bewijs van elektronisch
voorschrift naar de apotheker (jouw huisapotheek of
een andere apotheek). De apotheker scant de streepjescode van het papieren bewijs om toegang te krijgen tot de server van Recip-e, waar de voorschriften
veilig digitaal opgeslagen zijn.
OPTIE 2: JE KIEST VOOR EEN DIGITAAL VOORSCHRIFT
Je verlaat dan het kabinet van de voorschrijver zonder
papieren bewijs van elektronisch voorschrift.
Er zijn nu verschillende mogelijkheden om je voorschrift te consulteren.

1) Ofwel bied je je identiteitskaart aan in de apotheek. De apotheker kan dan je voorschriften raadplegen en de gewenste producten afleveren.
Voor kinderen is ook een ander identificatiemiddel
zoals een Isi+ kaart een mogelijkheid.
Let wel op: je apotheker gaat enkel op jouw vraag de
voorschriften consulteren. Men krijgt in de apotheek
dus geen melding dat jouw arts voorschriften op jouw
identiteitskaart heeft geladen.
2) Ofwel bied je je apotheker een digitaal bewijs aan
van je elektronisch voorschrift. De apotheker scant
de streepjescode van dit digitale bewijs om toegang te krijgen tot de server van Recip-e, waar de
voorschriften veilig opgeslagen zijn.

Zelf online je elektronische voorschriften raadplegen?
De meest handige platformen sommen we graag
even voor je op.
1. www.myhealthviewer.be
Daar kan je een overzicht terugvinden van al je elektronische voorschriften. En indien je dit wenst, kan je
de bewijzen van de elektronische voorschriften downloaden.
2. www.mijngezondheid.belgie.be
Een platform waar je toegang krijgt tot verschillende
persoonlijke gegevens over je gezondheid en dus ook
je voorschriften kan raadplegen.
Deze website is zeer uitgebreid, dus het is bij een eerste bezoek wel even je weg zoeken op deze website.

3. Applicatie ‘voorschrift op zak’.
Bij deze applicatie voor je smartphone kan je heel
handig je voorschriften terugvinden.
Let wel op, je voorschriften en medische gegevens
zijn niet zomaar beschikbaar voor iedereen. Dus je zal
altijd met een kaartlezer en je identiteitskaart of met
de applicatie ‘Itsme’ dienen aan te tonen dat jij het
bent. Privacy is immers erg belangrijk.

Je huisapotheker zorgt voor een actueel
medicatieschema!
Het is daarnaast ook de bedoeling dat elke patiënt in
de toekomst een actueel medicatieschema heeft. Om
dit efficiënt en overzichtelijk te kunnen realiseren, is
het nodig dat de arts zoveel mogelijk 1 geneesmiddel
per voorschrift voorschrijft. Tevens zal er hierdoor ook
een beter beheer per geneesmiddel mogelijk zijn,
zowel voor de arts, apotheker als patiënt.
Als je aan een chronische aandoening lijdt, heb je
baat bij een persoonlijke begeleiding van je geneesmiddelengebruik. Zeker als je verschillende geneesmiddelen per dag neemt.
Vele patiënten beschikken vandaag de dag al over
een actueel medicatieschema. In de apotheek kunnen wij, als jouw huisapotheker, hiervoor zorgen. De
mutualiteit komt hiervoor volledig tussen in de kosten, dus deze dienstverlening is volledig gratis voor
jou.
Wie is jouw huisapotheker?
Dat is je vertrouwde apotheker die jij kiest om je medicatie op te volgen en je te begeleiden bij het goed
gebruik van je geneesmiddelen. Je huisapotheker
bezorgt je een persoonlijke medicatieschema en past
dat aan wanneer nodig.
Hij is ook de contactpersoon bij wie je andere zorgverleners terechtkunnen voor informatie over jouw
medicatie.
Wat doet je huisapotheker voor jou?
Je huisapotheker heeft een volledig overzicht van de
geneesmiddelen die je neemt. Om na te gaan of een
bepaald geneesmiddel veilig is voor jou, kan de apotheker dus beroep doen op jouw medicatiehistoriek.
Daarom registreert men in de apotheek alle voorgeschreven geneesmiddelen in jouw farmaceutisch
dossier. Maar ook geneesmiddelen die je zonder voorschrift komt halen, kunnen hieraan toegevoegd worden. Al die informatie is immers belangrijk voor een
goed en veilig gebruik van jouw medicatie.
Je huisapotheker deelt de relevante informatie over je
geneesmiddelen via het gedeeld farmaceutisch dossier met andere apothekers bij wie je langsgaat, zodat
correct advies ook gegarandeerd is wanneer je bijvoorbeeld naar een apotheek van wacht gaat, of naar
een andere apotheek als dat je zo uitkomt.
Je huisapotheker heeft altijd een juist medicatieschema voor je klaar. Zo’n medicatieschema is een
volledig en betrouwbaar overzicht van al je medicatie.

Het bevat praktische informatie over hoe en wanneer
je welke geneesmiddelen moet innemen. Je huisapotheker kan het medicatieschema ook beschikbaar
maken voor andere zorgverstrekkers die je behandelen.
Wat zijn je rechten?
De keuze voor een huisapotheker is volledig vrij.
Je kan op elk ogenblik van huisapotheker veranderen.
Uiteraard kan je nog een beroep doen op een andere
apotheek, bijvoorbeeld tijdens een wachtdienst of
uitstap. Die apotheker kan dan belangrijke gegevens
over je medicatie raadplegen, omdat je huisapotheker die informatie deelt in het gedeeld farmaceutisch
dossier. Zo ben je steeds zeker van een veilige aflevering.
Hoe kan je een huisapotheker kiezen en wat kost
het?
Je kiest een huisapotheker door een overeenkomst te
ondertekenen met de apotheker van jouw keuze.
De dienstverlening van je huisapotheker wordt volledig vergoed door de mutualiteit en kost jou helemaal
niets.
Wens je meer te weten over wat die dienstverlening
voor jou kan betekenen?
Praat erover met je apotheker!
Bronnen:
• https://recip-e.be/
• Folder ‘mijn huisapotheker kent mij, daar teken ik voor’ - APB
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