
Geachte dokter, 

 

Er zijn tal van wijzigingen betreffende het geneesmiddelenvoorschrift.  We geven u hierbij graag 

een overzicht: 

 

A. 

Sedert 1 november 2019 is de standaard geldigheidsduur van papieren en elektronische 

geneesmiddelenvoorschriften, zowel voor de terugbetaling als voor het afleveren van de 

geneesmiddelen, 3 maanden. 

Als u een langere (maximum 1 jaar) of kortere periode dan de 3 standaardmaanden nodig vindt, 

dan kan u dit aangeven in het vak “einddatum van de uitvoerbaarheid”.  Echter, voor elektronisch 

voorschrijven is de software nog niet klaar om deze afwijking van de 3 standaardmaanden toe te 

passen. Dit zal vermoedelijk pas in mei of juni kunnen.    

 

B. 

Vanaf 1 januari 2020 is het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen de regel, behalve  

- in “noodgevallen” (bv. panne van eHealth, patiënt zonder rijksregisternummer); 

- bij een huisbezoek (inclusief woonzorgcentrum); 

- voor artsen die op 1/1/20 ouder zijn dan 64 jaar. 

In al deze uitzonderingssituaties mag dus nog een papieren geneesmiddelenvoorschrift 

opgemaakt worden, maar vanaf 1 februari 2020 moet dit opgesteld worden op het nieuwe model 

(zie verder). 

Het is voorlopig nog nodig / wenselijk om bij elektronisch voorschrijven een papieren bewijs van 

elektronisch voorschrift aan de patiënt te overhandigen. Zonder de RID-barcode kunnen we in de 

apotheek het wettelijke digitale document niet ophalen. En in geval van panne van eHealth is dit 

papieren bewijs de enige mogelijkheid om de geneesmiddelen toch te kunnen afleveren aan de 

patiënt. 

  

C.  

Het nieuwe model van geneesmiddelenvoorschrift is verplicht vanaf 1 februari 2020, voor alle 

voorschrijvers, ongeacht de leeftijd van de voorschrijver. 

Dit betekent dat een voorschrift dat na 31/01/2020 wordt opgemaakt op een oud model niet meer 

kan uitgevoerd worden in de apotheek en dat de geneesmiddelen dus niet meer kunnen 

afgeleverd noch terugbetaald worden.  

De nieuwe modellen kunnen aangemaakt worden via uw software of boekjes kunnen besteld 

worden via een drukker. Het RIZIV zou een tool uitwerken waarmee u als voorschrijver direct uw 

eigen voorschriften kunt afdrukken vanuit de toepassing MyRIZIV. Deze dienst zou beschikbaar 

zijn in de loop van het 1e trimester van 2020. 

 

Heeft u nog vragen? Aarzel zeker niet om contact op te nemen. 

Vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 


