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Protocol voor elektronisch geneesmiddelenvoorschrift in ziekenhuizen

Geachte,
1

Volgens artikel 21 van het koninklijk besluit n° 78 wordt elk geneesmiddelenvoorschrift
ondertekend en gedagtekend door de geneesheer of de beoefenaar van de tandheelkunde. Dit
artikel voorziet eveneens dat als gebruik wordt gemaakt van de elektronische handtekening,
deze geavanceerd moet zijn, gerealiseerd op basis van een gekwalificeerd certificaat en
aangemaakt door een veilig middel. Hetzelfde artikel 21 laat aan de Koning toe om
uitzonderingen op deze vereisten te voorzien voor het gebruik van de elektronische
handtekening in de ziekenhuizen.
2

Het koninklijk besluit van 7 juni 2009 voorziet de sluiting van een informaticaprotocol tussen
enerzijds, de directie van het ziekenhuis, de hoofdgeneesheer, de apotheker-titularis of
hoofdapotheker en de verantwoordelijke voor het informaticasysteem, en anderzijds, elke
voorschrijvende beoefenaar van een gezondheidszorgberoep.
Dit informaticaprotocol moet overeenstemmen met een algemeen protocol dat tot stand is
3
gekomen conform het koninklijk besluit van 27 april 1999 .
Het algemene protocol in bijlage verduidelijkt:





de inhoud van het elektronisch voorschrift
de procedure van identificatie en authentificatie van de voorschrijver
de hashingprocedure, opslag van het elektronisch voorschrift en van de
bijhorende hashcode en logging
de tijdsregistratie en opslag van de TSBags onderworpen aan de tijdsregistratie
en de elektronische handtekening

1

Koninklijk besluit n° 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorg beroepen.
2
Koninklijk besluit van 7 juni 2009 tot regeling van het elektronisch document ter vervanging,
binnen de ziekenhuizen van de voorschriften van de bevoegde geneesheer en van de
bevoegde beoefenaar van de tandheelkunde, in uitvoering van het koninklijk besluit n° 78 van
10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen.
3
Koninklijk besluit van 27 april 1999 betreffende de bewijskracht van de door de zorgverleners,
de verzekeringsinstellingen, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en andere
natuurlijke of rechtspersonen met toepassing van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en
haar uitvoeringsbesluiten opgeslagen, verwerkte, weergegeven of meegedeelde gegevens.
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Hierbij wordt aan de ziekenhuizen de vrijheid gelaten om bijzondere modaliteiten van
identificatie en authentificatie van de beoefenaar van een gezondheidszorgberoep vast te
stellen wanneer hij een voorschrift opstelt. Het is te voorzien dat de technische modaliteiten,
gekozen door het ziekenhuis om een zorgverlener te identificeren, in de toekomst uitgebreid
zullen worden naar andere types van voorschriften (bijvoorbeeld geneeskundige beeldvorming,
paramedische zorgen) of andere gegevensmededeling.
Het protocol werd op 31 maart 2011 door de Minister van Sociale zaken goedgekeurd.
Informatie betreffende dit protocol is ook voorzien op de website van het Riziv onder de rubriek
Zorgverleners → verzorgingsinstellingen –en diensten → ziekenhuizen → specifieke informatie.
http://intranet/portal/websiteNEW/care/nl/hospitals/specificinformation/prescription_date/index.htm

Voor juridische vragen kan u terecht bij jur_reg@riziv.fgov.be en voor technische vragen bij
info@ehealth.fgov.be.

De leidend ambtenaar,

H. De Ridder,
directeur-generaal.
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