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Elektronisch
voorschrift
voor medicatie

MEER INFO?
Meer informatie kan je vinden
op www.recip-e.be

Scan mij

Sinds 15 september 2021 heb je geen papieren
bewijs van je voorschrift meer nodig om je
geneesmiddelen af te halen bij de apotheker.
In deze folder vind je meer info daarover.
Buitenring Sint-Denijs 30 | 9000 Gent
09 246 46 46 I www.mariamiddelares.be I info@azmmsj.be
SAP 23610 | oktober 2021

Volg ons ook op:

AZ Maria Middelares heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. Deze folder is indicatief.
Mocht deze brochure vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelares, zijn medewerkers en zijn artsen hiervoor niet aansprakelijk. Bron: www.recip-e.be

Beste patiënt,
We maken geen print meer van je voorschrift,
behalve in uitzonderlijke gevallen. Sinds
15 september 2021 heb je immers geen papieren
bewijs van je voorschrift meer nodig om je
geneesmiddelen af te halen bij de apotheker:
↗ Je apotheker kan via je identiteitskaart
(e-ID) of een ander identificatiemiddel
(rijksregisternummer, KidsID, Isi+ of
vreemdelingenkaart) toegang krijgen tot
je openstaande voorschriften.
↗ Je kan het elektronisch voorschrift op je smartphone tonen
via verschillende apps (bv.
Voorschrift op zak, ApoConnect,
EASYPharm, Mijn Farmad Apotheek …)
of websites (bv. www.mijngezondheid.be,
www.myhealthviewer.be).

Voordelen
↗ Behandelend zorgverstrekkers beschikken
meteen over een digitaal overzicht van al je
medicatie.
↗ Ook als patiënt zelf heb je een beter overzicht
op je medicatie en kun je je openstaande
voorschriften digitaal beheren:
• je kan gemakkelijker een geneesmiddel
reserveren bij een bepaalde apotheek.
• je kan een voorschrift beperkt toegankelijk
maken zodat bijvoorbeeld enkel de apotheek
van jouw keuze het voorschrift ziet.
↗ Je kan je voorschrift niet meer verliezen, het is
steeds digitaal beschikbaar.

Hoe kan ik - bv. als mantelzorger medicatie voor iemand anders ophalen?
↗ Ga met een foto of printscreen van het
voorschrift naar de apotheek. Zorg dat de
barcode goed zichtbaar is en gescand kan
worden.
↗ Ga naar een apotheek waar de patiënt in de
laatste 15 maanden zijn e-ID liet inlezen.
Aan de hand van het rijksregisternummer
van de patiënt kan het voorschrift in die
apotheek afgehaald worden.
↗ Via een zorgmandaat (dit omvat toegang
tot het volledige medische dossier, bv. via
mijngezondheid.be).
↗ Er wordt momenteel een platform
ontwikkeld om als patiënt digitaal een
mandaat te kunnen geven aan een
vertrouwenspersoon. Dit wordt verwacht
eind 2021.

Wil je je voorschriften liever niet
digitaal opvolgen?
De mogelijkheid om met een ‘bewijs van
elektronisch voorschrift’ op papier naar de
apotheek te gaan, blijft bestaan. Voor elk
voorgeschreven medicijn zal je dan een apart
bewijs ontvangen.

