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Aan de balie…
Computer says no
eHealth is onbeschikbaar
Onbegrijpbare of onbetrouwbare foutmeldingen
Geneesmiddelen die niet meer op de markt zijn, weinig of geen VOS,
magistrale bereidingen niet gestructureerd
…

Gebruikersfouten
Verkeerde pososlogiën (bv. R/ Influenzavaccin S/ 1 per dag)
Handgeschreven toevoegingen
Meldingen voor terugbetaling ontbreken (zorgtraject, 3de betaler, …)
Kopieën van voorschriften of verschillende afdrukken met zelfde RID
…

Misverstanden & desinformatie
Uitstel en uitzonderingen, verwarring tussen plannen en beslissingen,…
“Het staat toch op mijne pas? Dat stond toch in de krant?”
Syndicale en politieke uitspraken worden voor waar aangenomen
…
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Nochtans…
Automatisering van logistiek en administratie
Bestellingen, stockbeheer, reservering, terugbetaling, verdovingsbonnen,
registers, …

De technologie is er!
Hardware, software, architectuur, beveiliging, back-up systemen, …

Digitalisering van papieren processen?
Nieuwe oplossingen voor processen in de zorg > efficiëntie en kwaliteit

Privacy is niet zo’n groot issue als we wel denken
Geïnformeerde toestemming, therapeutische relatie, authenticatie,
(dubbele) encryptie, GDPR,…

Return on investment
Ja, IT kost geldt. Tijd ook.

En de patiënt aan het stuur, aub!
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En nu?
Visie, leiderschap en samenwerking
“He who fails to plan, is planning to fail” (Winston Churchill)

Wat werkt verder zetten, wat niet werkt verbeteren
of stop zetten (en iets anders doen)
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that
counts.” (ook Winston Churchill)
“Success consists of going from failure to failure without loss of
enthusiasm.” (weeral Churchill)

Standaarden, interoperabiliteit en business rules
“It is no use saying, 'We are doing our best.' You have got to succeed in
doing what is necessary.” (u mag 3x raden)

Gebruiksvriendelijke hulpmiddelen
“To improve is to change; to be perfect is to change often.” (inderdaad)
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VIDIS = virtuele integratie
van Recip-e, BruSafe+ / Intermed / Vitalink medicatieschema, GFD & MyCareNet

AS IS

Recip-e vzw:
› Federaal mutlidisciplinair beheer
› Elektronische ambulante
geneesmiddelenvoorschriften
Regionale kluizen:
› Vitalink medicatieschema
› Intermed (RSW)
› Brusafe+ (Brussels Health Network)
Gedeeld Farmaceutische Dossier:
› Van en voor officina-apothekers
› Historiek van ambulant afgeleverde
geneesmiddelen
› 99% connectie
MyCareNet
› Verzekerbaarheid
› Hoofdstuk IV

2020

Geldigheidsduur van voorschriften:
› Beperking tot één jaar na
aanmaakdatum
› 3 maanden na aanmaakdatum
› Verlengbaar tot één jaar met derde
betalersregel
Verplicht gebruik van de SAM
› Geneesmiddelen én gezondheidsproducten ( < FAGG / RIZIV / APB )
› Gestructureerde posologie &
indicatie ( < BCFI )
› Onbeschikbaarheid ( < FAGG )
Verplicht elektronisch
voorschrijven:
› Vanaf 2020
› Enkele uitzonderingen…
Dematerialisatie?

???

Identificatiecode “medicatie”:
› Gemeenschappelijk voor de
verschillende VIDIS-diensten
› ≠ CNK (verpakking)
› Op basis van actief bestanddeel
Architectuur
Opdracht / advies / notificatie
› Het voorschrift zoals we het
kennen verdwijnt geleidelijk
› Opstart, wijziging of beëindiging
van een behandeling
› Status (intentie of uitgevoerd) +
indicatie therapietrouw
Beheer van elektronische
voorschriften door de patiënt
› Via MijnGezondheid.België.be

TO BE

Virtually Integrated Drug
Information System
› Gemeenschappelijke view op het
medicatiedossier in de software
van alle betrokken zorgverleners
(én de patient, natuurlijk!)
› Gemeenschappelijke standaarden
en business rules
› 1 gedeeld multidisciplinair
medicatieschema per patiënt
Medicatienazicht
› Huisarts
› Huisapotheker
› Woonzorgcentrum
› Ziekenhuis
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Thank you!
Développer, valoriser et soutenir l’expertise du pharmacien d’officine indépendant au service de la santé de ses patients
De meerwaarde van de zelfstandige apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen

www.apb.be

