Apotheek

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

Elektronisch voorschrift
voor medicatie

Wanneer jouw arts een medicatievoorschrift
opmaakt, moet hier geen papier meer aan te pas
komen. De informatie wordt digitaal opgeslagen .
Jouw eID-kaart volstaat om jouw medicatie af
te halen bij de apotheker. Veilig én gemakkelijk!
In deze folder vind je hierover meer info.

Zonder voorschrift naar de apotheek
De voorschriften die jouw arts aanmaakt, zijn al enige tijd ‘digitaal’.
Dit wel zeggen dat, behoudens enkele uitzonderingen, alle medicatievoorschriften na aanmaak door een arts veilig opgeslagen worden in een
digitale kluis. Wat jouw arts tot voor kort mee gaf, was een ‘bewijs’ van
dit digitale voorschrift met daarop een barcode (= soort sleutel) waarmee
de apotheker dit voorschrift kon ophalen uit de kluis.
Nu zijn er ook papierloze mogelijkheden waardoor de apotheker toegang
krijgt tot jouw opgeslagen voorschriften.

§

Identificeer jezelf bij de apotheker met je identiteitskaart (e-ID) of
een ander identificatiemiddel (rijksregisternummer, KidsID, Isi+ of
vreemdelingenkaart)

§

Laat de apotheker de barcode van zo een bewijs van digitaal
voorschrift scannen rechtstreeks vanop je smartphone of tablet.

Mijn arts heeft een elektronisch voorschrift
aangemaakt. Hoe kan ik dit
bekijken/beheren?
Via meerdere websites en apps kan je de bewijzen van al jouw
openstaande voorschriften opvragen én beheren.

§

www.mijngezondheid.be

§

www.myhealthviewer.be

§

MyNexuzHealth app of website (toont de voorschriften opgesteld in
ziekenhuizen binnen de NexuzHealth groep: o.a. UZ Leuven, AZ SintBlasius Dendermonde, ASZ Aalst, AZ Glorieux Ronse)
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§

via beschikbare commerciële gezondheidsapps (bijvoorbeeld
‘Voorschrift op zak’)

§

(Binnenkort) de officiële app van de overheid: ‘MijnGeneesmiddelen’

Naast bekijken en verwijderen, kan je ook een bewijs met barcode
printen, medicatie reserveren of voorschriften verbergen voor bepaalde
apotheken.
Merk op: standaard is voorschrift maar drie maand geldig. Let op, voor

chronische medicatie, op de einddatum op het voorschrift.

Kan ik papierloos medicatie afhalen voor
iemand anders?
§

Toon de apotheker een digitaal bewijs van voorschrift (via app of het
kan ook via een foto of screenprint zijn). Zo kan de apotheker de
barcode erop scannen.

§

Neem het rijksregisternummer van de patiënt mee naar een
‘vertrouwde’ apotheek (een apotheek waar de patiënt in de laatste 15
maanden zijn e-ID liet inlezen)

§

Registreer een zorgmandaat via mijngezondheid.be. Let wel: hiermee
heb je toegang tot het volledig medisch dossier. Een mandaat
expliciet voor beheer van medicatie wordt momenteel nog ontwikkeld.

Liever nog op papier?
Geen probleem. Vraag je arts het bewijs van voorschrift nog uit te
printen en leg dit voor aan de apotheker.
Merk op dat je via de vermelde gezondheidsportalen ook zelf
voorschriften kan uitprinten.
Let wel: de voorschriften zien er sinds kort anders uit. Per geneesmiddel
wordt nu een apart voorschrift gemaakt en (maximum per 4) uitgeprint
op
3 gewoon A4-papierformaat.

Meer info?
§

https://recip-e.be/nl/fase-3-dematerialisatie/

§

https://www.mijngezondheid.be  tutorials ‘digitaal voorschrift’ voor
patiënten

Bronnen
§

https://recip-e.be/nl/fase-3-dematerialisatie/ (21/01/2022);
http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/VP
P%20website%20tekst%20dematerialisatie.pdf

§

https://www.mariamiddelares.be/public/23610-Folder-elektronischvoorschrift.pdf

Contact
Apotheek Campus Aalst

§

Moorselbaan 164 – 9300 Aalst

§

T. 053 72 48 57

Apotheek Campus Asse

§

Bloklaan 5 – 1730 Asse

§

T. 02 300 62 37
Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te
geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe,
kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de
informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke
toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en
bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.
Versie 01/2022 Goedgekeurd door Apr. Kathy Van Hecke
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