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Doel van deze workshop

• Aan de hand van de voorschriftenmodule van Healthone gaan we
alle eHealth diensten die eraan verbonden zijn exploreren

• Recip-e 
• Vitalink (medicatieschema, uitwisseling met de apotheek)
• Hoofdstuk IV

• We gaan op zoek naar de handige tips en tricks in de module die u 
het leven als voorschrijver nog aangenamer kan maken!

• Wat onthouden we en wat brengt de toekomst?



Inhoud van deze workshop

• Hoe komen tot een recip-e voorschrift met de Healthone voorschriftmodule

• Algemene evolutie eHealth
• Waar staan we met Recip-e
• Electronisch voorschrijven met Healthone aan de hand van een concrete casus

• Overzicht van de module
• Mogelijkheden om de module aan te passen naar uw behoeften (tools)
• Voorschrijftechnieken

• Zoeken en voorschrijven op indicatie
• Ziektesets
• Medicatieschema

• Beheer van chronische medicatie/magistrale bereidingen/verdovende medicatie/allergieën en 
niet verdragen medicatie

• Attesten via hoofdstuk IV
• Communicatie met vitalink
• Interactie met de apotheek
• Afdrukken of papierloos?



eHealth



eHealth : voordelen en valkuilen



eHealth : de toekomstige communicatie



Waar staan met Recip-E

Recip-e laat toe om voorschriften van de 
voorschrijvende arts op een beveiligde wijze 
elektronisch te bewaren totdat deze afgeleverd zijn 
aan de door de patiënt gekozen apotheker.

Doelstellingen:

- Verbetering van de zorg: minder fouten, meer veiligheid
- Verbeteren van de communicatie tussen de arts en de 

apotheker
- Administratieve vereenvoudiging
- Voorkomen van fraude



eHealth : de toekomstige communicatie



Waar staan met Recip-E



Recip-e

• Via de voorschrijfmodule van Healthone wordt het 
voorschrift naar Recip-e opgeladen.

• De Recip-e server antwoordt (binnen de seconde) met een
unieke identifier (Recip-e ID of RID genoemd). 

• Het voorschrift zelf wordt niet afgedrukt, enkel een 
‘bewijs van elektronisch voorschrift’ 

• Dit document:

• heeft geen wettelijke waarde (het wordt niet ondertekend)

• heeft een andere lay-out dan het klassieke papieren voorschrift 

• is slechts het technische middel voor de apotheker om toegang te 
krijgen tot het elektronisch voorschrift



Recip-E

• Enkel de elektronische inhoudt telt, met manuele toevoegingen op het bewijs mag geen 
rekening gehouden worden bij de aflevering.

• De arts kan ten allen tijde aan Recip-e opvragen welke de openstaande voorschriften zijn (die 
door de arts zelf gemaakt werden) voor een specifieke patiënt. Haalt de patiënt het 
geneesmiddel niet op, of in geval van gevaar voor de patiënt, dan kan de arts het voorschrift 
weer intrekken met de “revoke” functie.

• Het papieren voorschrift wordt aan de patiënt gegeven die het kan aanbieden aan een 
apotheek naar keuze.

• De arts heeft ook de mogelijkheid om een bericht te verzenden naar een specifieke apotheker



Recip-e : verwerking bij de apotheek

• De patiënt biedt een ‘bewijs van voorschrift’ aan, voorzien van een RID (=
barcode). elektronisch

• De apotheker scant het RID in met zijn barcodelezer en kan zo het
elektronisch voorschrift ophalen van de Recip-e databank

• De apotheker voert het voorschrift uit en archiveert het elektronisch
voorschrift

• De apotheker kan bij aflevering feedback aan de arts verzenden inzake
beschikbaarheid van het geneesmiddel of i.v.m. de dosis, tenzij de patiënt
dit niet wenst.



Maar wat vinden onze collega’s hiervan?



eHealth : verwachtingen zijn hoog



Maar dit is ook niet de bedoeling



Maar gelukkig hebben we Healthone



CASUS : Jacques

• 73 jarige man met COPD, DIABETES en PARKINSON
• Hij komt op consultatie met een aantal vragen

• Hij komt voor zijn voorschriften chronische medicatie
• Hij heeft veel lage rugklachten – kan hij er iets chronisch voor krijgen want dit wordt steeds

slechter?
• Laatste tijd heeft hij ook last van droge huid en hij beweert dat we ooit eens een goed magistrale 

bereiding hebben voorgeschreven
• Hij vertelt dat hij recent zeer slecht gereageerd heeft op zijn behandeling met Clavucid die hij

kreeg naar aanleiding van een COPD-opstoot. Hij had zeer veel diarree en misselijkheid. Kan dit 
vermeden worden dat hij die medicatie niet meer voorgeschreven krijgt?

• Hij heeft de vraag gekregen van zijn apotheek of hij zijn farmacotherapeutisch dossier mag
beheren (lees huisapotheek)

• Tevens vertelt hij dat zijn neuroloog zijn medicatie heeft aangepast (extra mirapexin 0,26mg ‘s 
avonds)

• Hij vraagt of hij een nieuw medicatieoverzicht kan krijgen.



Hoe pakken we dit aan in 
Healthone?

Versie 8.6.2.2341 



Anamnese en klinische evaluatie

• Na anamnese en klinisch onderzoek besluiten we dat dit gaat om 
degeneratieve klachten van zijn lage rug. Hij geeft zelf aan als hij
Dafalgan neemt, dat de klachten snel beter zijn.

• Voor we naar de voorschriftenmodule overgaan, lezen we nog de 
laatste brief van zijn neuroloog zodat we weten wat we moeten
aanpassen in zijn medicatielijst…

En dan klikken we op het pilletje of ALT+F2



Voorschriftenmodule



Overzicht voorschriftenmodule/zoekstrategie

• Opstarten van de voorschriftenmodule

• Diverse deelvensters (standaardlayout is aan te passen via tools)

• We starten met zoekopdracht in één van de voorziene databanken (elke
14 dagen worden deze bijgewerkt)

• Zoeken in diverse databanken (APB,TMF,APB-DCI…)
• Zoeken op indicatie
• Zoeken met equivalentenfilter
• Zoeken via ziektesets
• Zoekopties aanpassen naar uw voorkeur



Voorschrift aanpassen en wijzigen

• We selecteren Paracetamol 1gr Teva 120 tabl (rugklachten, indicatie : pijn)

• Aanpassen en wijzigingen van het voorschrift

• Posologie

• Posologieschema (belangrijk voor posologie editor)

• Informatie prijs en informatie over het geselecteerde product

• Patiënteninfo, persoonlijke nota, onderbrekingsnota

• We maken het voorschrift chronisch (diverse manieren)

• Terugbetaling? Bf attesten



We vragen terugbetaling aan via Hoofdstuk IV

• = de a priori terugbetaling van 
geneesmiddelen

• Via papierenversie Af/Bf

•Electronisch via MyCareNet



Hoofdstuk IV via MyCarenet

• Online een aanvraag indienen tot machtiging bij de
adviserend geneesheer, met een onmiddellijk antwoord:

 een akkoord,
 een weigering of
 de melding dat de aanvraag in behandeling is.

• De eventuele reeds bestaande machtigingen van de patiënt
raadplegen, onder bepaalde voorwaarden (bij het bestaan
van een therapeutische relatie patiënt-arts).



Hoofdstuk IV : via Mycarenet

• Bedoeling

• 30 % via akkoord van de adviserend geneesheer

• 70 % automatisch en zou je binnen enkele seconden
een akkoord moeten hebben zoals in ons voorbeeld
met paracetamol (indicatie : artrose)



Toevoegen van zijn chronische medicatie

• Toon volgend voorschrift, meervoudige voorschriften aanmaken
• Selectie voor de chronische medicatie
• Gegroepeerd of niet afdrukken (CTRL P), aanpassen

uitvoerbaarheidsdatum
• Zoeken in de historie naar een oud magistraal voorschrift

• Alternatieve manier
• TMF formule
• Toon historiek per geneesmiddel (je ziet alle wijzigingen en vs)

• Toevoegen van voorschrift van specialist aan huidige chronische
medicatielijst en stopzetten van medicatie



Toevoegen allergie en niet verdragen
medicatie/beheer alerts

• Instellen van een alert

• Cave verschil tussen allergie en intolerantie

• Ernstigheidsgraad van een alert kan belangrijk zijn (belang
groepspraktijk)

• Belangrijk het juiste bestanddeel te selecteren (ATC indeling)

• Laat ons dit even in Healthone bekijken …



Vitalink – belang van medicatieschema



Aanpassen van medicatieschema

• Openen van posologie editor
• Belangrijk zijn de einddatums
• Indicaties en uitleg kunnen zeer verhelderd zijn voor zowel patiënt als

andere zorgverstrekkers – denk aan de Patient HealthViewer

• Grote voordelen van een medicatieschema :

• Verbetering van de kwaliteit van de zorg (totaalbeeld)
• De huisapotheek kan gemakkelijk geneesmiddelengebonden problemen opsporen
• Actuele basisinformatie steeds beschikbaar
• Ideaal communicatiemiddel tussen de zorgverleners (ook met het ziekenhuis via de 

Sumehr) om multidisciplinair samen te werken
• Tegemoetkomen aan mondige en mobiele patiënt via apps en Patient Healthviewer



Vitalink

Medicatieschema

De medicatie die je moet innemen wordt door je arts 
genoteerd in een elektronische registratiesysteem.
Dankzij Vitalink kunnen je zorgverleners op elk moment 
nakijken welke medicatie je voorgeschreven kreeg en 
wanneer je die moet innemen. Zelf kun je je 
medicatieschema online raadplegen via de Patient
HealthViewer





Tip en Tricks bij
interactie vitalink



Afdrukinstellingen : veel mogelijk!

• Elke printer is verschillend!

• Er zijn 2 formaten (gewoon papier en 
electronisch formaat)

• Instellingen kunnen u tijd besparen



Voor de patiënt is er nu Patient Healthviewer

Patient Health Viewer

•  De Patient Health Viewer is een eenvoudig softwareprogramma 
dat patiënten een digitaal overzicht biedt van hun vaccinaties, 
medicatieschema en deelnames aan kankerscreenings.

• Ook als arts heb je toegang tot deze digitale toepassing. Zo kan je 
op een eenvoudige en beveiligde manier medische gegevens over 
je patiënten raadplegen en delen met andere zorgverleners.



Patient HealthViewer



Patiënt kan thuis zijn medicatiefiche
bekijken en uitprinten



Waarom nog bewijs op papier?



Waarom nog bewijs op papier?

De apotheker moet de barcode inscannen om het elektronisch voorschrift te kunnen 
ophalen

Vanaf juni 2019 zal het mogelijk zijn om in apotheken geneesmiddelen af te halen 
zonder papieren bewijs op basis van het identificatienummer van de sociale 
zekerheid (INSZ) van een patiënt en de voorschriften uit te voeren die de patiënt 
aanduidt

Papier zal nog gebruikt kunnen worden als de patiënt dat wenst om de patiënt 
informatie te geven die duidelijk is en nuttig voor het correct gebruik van de 
geneesmiddelen



Feedback van en naar apotheek?

Implementatie in Healthone is gedaan

Maar jammer genoeg ìs de software van de apothekers nog 
niet in staat om feedback te versturen of te ontvangen van 

ons via Recip-e

Zal voor de nabije toekomst zijn …



Bereid u voor op de toekomst

• In juni 2018 wordt RECIP-E verplicht en in juni 2019 zullen we
papierloos kunnen werken (ook op huisbezoek)

• GMD = EMD => het goed gebruik van alle eHealth diensten zal
gekoppeld worden aan het GMD en alle forfaitaire premies zullen
hier eveneens in de toekomst aan gekoppeld worden

• Gedeelde informatie via vitalink/sumehr wordt de norm voor de 
multidisciplinaire samenwerking

• Maar gelukkig mogen we blijven rekenen op HEALTHONE!



Walt Disney



EINDE

Zijn er nog vragen?


