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Dematerialisatie of papierloos 
voorschrijven: alle veranderingen 

toegelicht 

  
Doelstellingen van de vorming: 

 

Leerbehoeften en verwacht leerresultaat 

Leerbehoefte: door de dematerialisatie of papierloos voorschrijven veranderen er enkele belangrijke zaken 

voor de arts / arts-specialist wat betreft het voorschrijven van medicatie. 

 

Leerdoelen 

Na het volgen van deze opleiding: 

1. kan je in je eigen woorden uitleggen wat dematerialisatie of papierloos voorschrijven betekent 

(herinneren). 

2. kan je uitleggen wat er door de dematerialisatie voor jou als voorschrijver of als apotheker 

verandert (begrijpen). 

3. kan je uitleggen wat een voorschrift met 1 product is en hoe dat verschilt met wat voorafging 

(begrijpen). 

4. kan je een A4 met 4 voorschriften erkennen (begrijpen) en kan je deze als apotheker (in stukken) 

verwerken (toepassen). 

5. kan je uitleggen wat de verschillende mogelijkheden op het vlak van de privacy van een voorschrift 

zijn (begrijpen) en kan je deze (eventueel) zelf op vraag van de patiënt veranderen (VISI- of privacy-

vlag) (toepassen). 

6. kan je uitleggen aan de patiënt wat de dematerialisatie voor hem betekent (toepassen en 

analyseren). 

7. kan je aan de patiënt uitleggen waar hij zelf zijn gezondheidsgegevens (inclusief openstaande 

elektronische voorschriften) kan raadplegen (toepassen). 

 

Doelgroep: 

 

Deze e-learning richt zich tot artsen, specialisten, apothekers, tandartsen, vroedvrouwen, geïnteresseerde 

zorgverstrekkers en studenten in de eerste lijn. 

Inhoud: 

Vanaf 31 maart 2022 is er een nieuwe e-learning over alle veranderingen als gevolg van de dematerialisatie 

of het papierloos voorschrijven.  
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Topics: 

• De drie aflevermogelijkheden. 
• Het 1-item voorschrift. 
• Tot vier bewijzen op één blad. 
• De privacy toepassen via de VISI- of privacy-vlag. 

Duur: 

 

Deze e-learning duurt 30 minuten.  

 

Praktische informatie: 

 

• Accreditatie: artsen 0,5 punt in ‘Ethiek en economie’ (indien u als geneesheer door middel van uw 

elektronische identiteitskaart wordt ingelogd). 

• Attest van deelname: mogelijkheid om op het einde van de opleiding een pdf te printen. 

 

Contact: 

 

Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL) 

info@vivel.be 
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