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Correct medicatie voorschrijven
Wettelijke bepalingen
De voorschrijver moet:
1. Naam en voornaam van de patiënt voluit vermelden

2. Details van de voorgeschreven medicatie vermelden





Dosis (indien dosis > dagdosis  voluit + handtekening)
Grootte van de verpakking (de vermelding “grote doos” is niet meer toegelaten) of therapieduur
Posologie
Vermelding baby/kind indien nodig

3. Zijn stempel met naam, voornaam en adres aanbrengen
4. Eigenhandig dateren en ondertekenen
!

De apotheker mag verdovingsmiddelen alleen afleveren op schriftelijk, gedagtekend oorspronkelijk
voorschrift van de arts. Op het recept moeten duidelijk naam en adres van de ondertekenaar worden
vermeld en moet het aantal ampullen, gelulen, ml, … voluit geschreven worden. Het voorschrift moet
volledig met de hand geschreven worden. De dosering mag voluit geschreven worden. Een magistrale
bereiding met verdovende middelen kan dus nooit onder vorm van een volgnummer voorgeschreven
worden.
Vb: R/ Acedicon tabletten

een doos twintig tabl. à 5 mg
!

De apotheker mag psychotrope stoffen alleen afleveren op schriftelijk, gedagtekend oorspronkelijk
voorschrift van de arts. Op het recept moeten duidelijk naam en adres van de ondertekenaar worden
vermeld en moet het aantal ampullen, gelulen, ml, voluit geschreven worden. Het voorschrift moet
volledig met de hand geschreven worden. De dosering moet ook voluit geschreven worden..

Voorwaarden voor terugbetaling
1. Op wit papier afgedrukt
2. Afmetingen: 10,5 op 20 cm
3. Gegevens van de voorschrijver:



Riziv-nummer in cijfers en streepjescode
Naam en voornaam

4. Recht op terugbetaling tot einde van de derde kalendermaand die volgt op

OF


Datum van voorschrijven
Datum waarop de arts het voorschrift wenst afgeleverd te zien
(indien de arts een datum invult in het tweede datumvakje, is er geen terugbetaling als de
geneesmiddelen worden afgeleverd voor deze tweede datum)

De voorwaarden voor de terugbetaling door het RIZIV zijn vervat in het KB van 8 september 1994.
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Naam en voornaam van de
voorschrijver
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DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN:
Naam en voornaam
van de rechthebbende: ...................Naam en voornaam voluit..............
Voorbehouden aan
het
verpakkingsvignet

R/

De details
vermelden:

van

de

voorgeschreven

producten

dosis, grootte van de verpakking, posologie.

Indien het geneesmiddel terugbetaald & mits attest
van de adviserend geneesheer:
attest voor de terugbetaling van …………….


o

 is reeds in het bezit van de patiënt

o

 de aanvraag is ingevuld en:

o

Stempel van de voorschrijver

De stempel met naam, voornaam en
adres: de arts moet immers te
bereiken zijn; graag ook een
telefoonnummer.
De gegevens op de stempel moeten
overeenstemmen
met
de
voorgedrukte naam en RIZIVnummer van de voorschrijver



 verstuurd naar de adviserend
geneesheer



 meegegeven aan de patiënt

 patiënt komt niet in aanmerking voor
terugbetaling en betaalt de volle prijs

Datum en handtekening van de
voorschrijver

Eigenhandig dateren en ondertekenen

Uitvoerbaar vanaf voornoemde datum
of vanaf:

Datum in te vullen wanneer de aflevering moet
worden uitgesteld

GENEESMIDDELENVOORSCHRIFT

10,5cm

20cm

