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Recip-e dematerialisatie
1.1 Terminologie
1.1.1 Recip-e Services
De software van Infohos Solutions maakt gebruik van de Services van Recip-e om ambulante
voorschriften aan te maken en op te halen. Dit is op vandaag op basis van versie 1.19 van deze
Services.
Om alle wijzigingen van de dematerialisatie te ondersteunen zal Recip-e zijn Services aanpassen naar
versie 1.28. Dit is echter nu nog niet het geval en is op vandaag voorzien voor maart 2020.

1.1.2 Voorschrijvende applicaties
Voor Infohos Solutions vormen Medicatiebeheer en Meddos de voorschrijvende applicaties.

1.1.3 Afleverende applicaties
Voor Infohos Solutions vormt Apotheek de afleverende applicatie.

1.2 Algemeen
Recip-e wenst over te gaan naar een volledige dematerialisatie van de ambulante voorschriften. In dit
model wordt er geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift meer afgedrukt en meegegeven met
de patiënt. Deze dient zich dan naar de Apotheek te begeven en zijn voorschriften op te halen via zijn
eID.
Om tot deze dematerialisatie te komen, hebben het Riziv en Recip-e de volgende stappen voorzien:
Stap

Deadline

Expliciet maken van de geldigheidsdatum van een ambulant voorschrift

1 november 2019

Aanpassing afdruk Bewijs van Elektronisch Voorschrift (inclusief
geldigheidsduur)

1 november 2019 - 1
februari 2020

Algemene verplichting tot elektronisch voorschrijven

1 januari 2020

Afleverende applicaties compatibel met versie 1.28

30 april 2020

Extra informatie meesturen in aanmaak van het elektronisch voorschrift

31 mei 2020

Voorschrijvende applicaties compatibel met versie 1.28

31 mei 2020

Gebruik van de SAM2 databank vereist

31 mei 2020

Ambulant voorschrift ophalen via eID

Onbekend

Slechts één product toelaten per ambulant voorschrift

Onbekend
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Deze stappen (en hun gevolgen) worden in de volgende secties verder gedetailleerd.

1.3 Expliciet maken van de geldigheidsdatum
Bron: zie onderstaande publicatie van het RIZIV:
https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/geneesmiddelenvoorschrift-vereenvoudiging-geldigheidsduur-nieuw-model20191101.aspx

Samenvatting:
•

Recip-e zal vanaf 1 november elk ambulant voorschrift een standaard geldigheidsduur
toekennen van 3 maanden vanaf de dag dat de voorschrijver het voorschrift heeft
aangemaakt.

•

Aangezien de huidige Recip-e services (versie 1.19) het op vandaag nog niet toelaten om de
geldigheidsduur door te geven, zal Recip-e dit achter de schermen zelf uitvoeren. Wanneer
versie 1.28 kan gebruikt worden, zullen de voorschrijvers dan de kans krijgen om dit zelf
expliciet een waarde te geven. Zo kan een arts zelf beslissen dat een voorschrift toch
(bijvoorbeeld) 1 jaar geldig moet blijven.

Acties Infohos Solutions
•

Zolang versie 1.28 nog niet beschikbaar is bij Recip-e kunnen de voorschrijvende applicaties
hier niets doen.

•

De afleverende applicatie zal zo snel mogelijk de geldigheidsduur weergeven van een
ambulant voorschrift (gebaseerd op de ‘3-maanden na creatie’ regel).

Problemen
Door deze wijziging zal de werking van het ‘datum uitvoerbaar’ veld in het gedrang komen.
•

Meer specifiek zal een doorgestuurde ‘datum uitvoerbaar’ niet meer gehonoreerd worden door
Recip-e, tenzij dat deze datum ook binnen de 3 maanden na creatie ligt.

•

Dit is een tijdelijk probleem tot er kan overgeschakeld worden naar versie 1.28 van de Recip-e
Services. Dit zal echter wel enkele maanden duren.

•

Als workaround raadt Recip-e in deze aan om, in het geval dat een langere periode nodig is,
de patiënt na 3 maanden te laten terugkomen om een nieuw voorschrift op te halen.

Infohos Solutions en de andere software vendors staan in contact met Recip-e hieromtrent en
proberen hen te overtuigen om dit toch op een betere manier op te lossen. Recip-e is in deze echter
ook gebonden aan de reglementering van het RIZIV.
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1.4 Wijziging afdruk Bewijs van Elektronisch voorschrift
Samenvatting:
•
•
•

Het Bewijs van Elektronisch voorschrift dient aangepast te worden.
Concreet dient de ‘Einddatum van de uitvoerbaarheid’ onderaan afgedrukt te worden
(gebaseerd op de geldigheidsduur van 3 maanden).
Dit betekent ook dat het huidige veld op deze positie (datum uitvoerbaar vanaf) zal
verdwijnen van de afdruk!

Recip-e vereist deze wijziging tegen ten laatste 1 februari 2020 (de wijziging mag wel al uitgevoerd
worden vanaf 1 november 2019).
Acties Infohos Solutions
•

De voorschrijvende applicaties zullen ervoor zorgen dat tegen de gestelde deadline de afdruk
gewijzigd wordt.

Problemen
•

Het is belangrijk te noteren dat deze einddatum in de overgangsperiode tussen 1.19 en 1.28
enkel zal aanwezig zijn op de afdruk (en dus niet in het digitale ambulante voorschrift). Dit
kan potentieel voor verwarring zorgen bij de Apothekers.

1.5 Algemene verplichting tot elektronisch voorschrijven
Vanaf 1 januari 2020 geldt een algemene verplichting tot elektronisch voorschrijven voor alle
zorgverstrekkers. Enkel de gekende uitzonderingen blijven in deze behouden (artsen op huisbezoek en
gepensioneerde artsen); deze mogen nog op papier werken.
Acties Infohos Solutions
•

Infohos Solutions dient hiervoor geen expliciete acties uit te voeren.

Problemen
•

Voor patiënten zonder rijksregisternummer (baby’s, buitenlanders, vluchtelingen, …) is het op
vandaag onduidelijk op welke manier hiervoor voorschriften zullen kunnen aangemaakt
worden. Naar alle waarschijnlijkheid zullen deze ook dienen toegelaten te worden om op
papier te blijven werken, maar dit is nog niet bevestigd door Recip-e op vandaag.
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1.6 Afleverende applicaties compatibel met versie 1.28
Samenvatting
•
•

Tegen 30 april 2020 dienen de afleverende applicaties compatibel te zijn met de nieuwe versie
(1.28) van de Recip-e Services.
Tevens zullen in een overgangsperiode zowel versie 1.19 als 1.28 moeten ondersteund
worden, aangezien de voorschrijvende applicaties pas daarna compatibel moeten worden met
versie 1.28.

Acties Infohos Solutions
•

De nodige aanpassingen aan de afleverende applicaties worden ingepland om hier conform
mee te zijn.

1.7 Extra informatie meesturen in het voorschrift
Samenvatting:
•

Tegen 30 mei 2020 dienen er enkele extra Velden meegestuurd worden bij aanmaak van een
ambulant voorschrift. Het gaat hier om:
o De identiteit van de voorschrijvende applicatie
o De versie van de voorschrijvende applicatie

Acties Infohos Solutions
•

De nodige aanpassingen aan de voorschrijvende applicaties worden ingepland om hier
conform mee te zijn.

1.8 Voorschrijvende applicaties compatibel met versie 1.28
Samenvatting
•

Vanaf 31 mei 2020 dienen de voorschrijvende applicaties over te gaan naar versie 1.28 van
de Recip-e services.

Acties Infohos Solutions:
•

De nodige aanpassingen aan de voorschrijvende applicaties worden ingepland om hier
conform mee te zijn.

1.9 Gebruik van SAM2 vereist
Samenvatting
•

Vanaf 31 mei 2020 dienen de voorschrijvende applicaties aan te kunnen tonen dat ze gebruik
maken van de SAM2 databank in het opstellen van hun ambulante voorschriften.
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•

Concreet vereist dit het extra doorsturen van de volgende velden:
o

de versie van de gebruikte SAM2 databank

o

en voor elk product op het voorschrift, de SAM2 productcode.

Acties Infohos Solutions
•

De afleverende applicatie is op vandaag reeds vergevorderd in het toevoegen van SAM2
gegevens aan de artikeldatabank. Eenmaal dit afgewerkt is, zal het nodige ingepland worden
zodat de voorschrijvende applicaties hier kunnen gebruik van maken.

1.10 Ambulant voorschrift ophalen via eID
Samenvatting:
•

In deze stap dient het afdrukken van het Bewijs van Elektronisch voorschrift niet meer te
gebeuren (tenzij op expliciete vraag van de patiënt) en zal de Apotheker alle voorschriften van
de patiënt kunnen opvragen via zijn of haar eID.

Problemen
•

De timing van deze stap is nog niet vastgelegd.

1.11 Slechts één product per ambulant voorschrift
Samenvatting:
•

In deze stap dienen de voorschrijvende applicaties ervoor te zorgen dat per doorgestuurd
(elektronisch) ambulant voorschrift er slechts één product kan meegestuurd worden.
Meerdere producten dienen dus telkens een nieuw voorschrift te krijgen.

•

Merk op dat een afdruk van deze voorschriften in principe tegen dan niet meer nodig zal zijn.

Problemen
•

De timing van deze stap is nog niet vastgelegd.
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