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•• BBouwstenenouwstenen voorvoor de de toekomstigetoekomstige praktijkvoeringpraktijkvoering
–– HetHet elektronischelektronisch voorschriftvoorschrift en en hethet gedeeldgedeeld farmaceutischfarmaceutisch dossierdossier
–– HetHet ee‐‐HealthHealth PlatformPlatform
–– MyCareNetMyCareNet

•• Internet Internet alsals bronbron van van informatieinformatie voorvoor apothekerapotheker en en patiëntpatiënt
–– www.apb.bewww.apb.be
–– www apbtarief bewww apbtarief be–– www.apbtarief.bewww.apbtarief.be ……
–– MWS en MWS en PharmaPlanetPharmaPlanet
–– AegateAegate en EFPIAen EFPIA

•• WaarheenWaarheen met met www.apotheek.bewww.apotheek.be en de en de ApoSitesApoSites ??
–– reserveringreservering of of verkoopverkoop
–– De De virtuelevirtuele apotheekapotheek alsals informatiebroninformatiebron

•• ConsumentenConsumenten grijpengrijpen de de machtmacht…    …    WaaromWaarom allesalles aanaan hethet veranderenveranderen isis ??

•• Web 2.0 and Web 2.0 and beyondbeyond…     …      WatWat staatstaat er er onsons nognog te te wachtenwachten ??

Uniek en voornaamste communicatiemiddel
(maar spijtig genoeg zwaar onderschat en te 
weinig gebruikt, want te veel aanzien als
administratieve last)

Onontbeerlijk instrument om ervoor te zorgen datj g
de patiënt steeds dezelfde boodschappen en 
instructies krijgt.

Toekomst: het elektronisch voorschrift en gedeeld
farmaceutisch dossier  toevoegen

de therapeutische indicatie (waar nodig), 
farmaceutische zorg instructies, 

Eerste aflevering
Aanleren van gebruik (bvb. asthma…)
Herhaalvoorschrift
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Wetenschappelijke databank

Voorschrijfmodule 
arts

GMD 
(Farm. patiëntendossier)

Tariefbestand softwarehuis

R/

Aflevermodule 
apotheker

Tarifering & 
facturatie

Geneesmiddelen 
historiek

Statistische data
(IFEB)

Tariefbestand softwarehuis ( APB)

Wetensch. databank (DELPHI)
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Referentiebestand producten

Wetenschappelijke databank

Voorschrijfmodule 
arts

Transport 
voorschrift

Tool voor Hfdst II & IV  en attesten

Verzekerbaarheid
online

feedback

Elektronisch GMD
(incl. medicatie)

MyCarenet Recip-e

Farmaceutisch
dossier

Aflevermodule 
apotheker

Tarifering & 
facturatie

Farmaceutisch 
patiëntendossier

Statistische data

Referentiebestand producten

Wetenschappelijke databank

Tool voor Hfdst II & IV  en attesten

Indicatie op voorschrift

BelPharData
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Aflevermodule 
apotheker

Tarifering & 
facturatie

Farmaceutisch 
patiëntendossier
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Gegevensstromen
Drie sporen die gaan samenlopen ?

© APB 2009

This is also an electronic prescription !

© APB 2009
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©Patrick M. Davies
National Health Service
Department of Health
Northern Ireland
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Transport over netwerk of met de patiënt ?
“Dossier op gezondheidskaart” of “sleutel‐Id kaart” ?

SIS‐kaart en eId‐kaart zijn sleutel, maar bevatten geen inhoud

Voorschriftgegevens worden tijdelijk opgeslagen op server 

Recip-e

Toekomst: portaal 
beheer van de voorschriften
door de patiënt

Be.Health

Voorschrijven 
en afleveren

Recip-e

Recip‐e 

p
Voorschriften

server

R/

n° voorschrift
Inhoud van het
voorschrift

Voorschrijven door arts

p

n° voorschrift
Inhoud van het
voorschrift
Idt. Arts
Status voorschrift

Ophalen voorschrift en status

8

Interface: generische API
© APB 2009 © APB 2009
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Transport over netwerk of met de patiënt ?
“Dossier op gezondheidskaart” of “sleutel‐Id kaart” ?
SIS‐kaart en eId‐kaart zijn sleutel, maar bevatten geen inhoud
Voorschriftgegevens worden tijdelijk opgeslagen op server 

Gegevens samen of in stukjes bewaren?
In de databank worden identificatiegegevensIn de databank worden identificatiegegevens 
en geneeskundige inhoud gescheiden bewaard 
Elk deel apart geeft geen persoonsgebonden informatie
Sleutel alleen in handen van wie recht heeft op lezing. 

Centrale of decentrale opslag ?
Verwijsregister (cfr. Kruispuntenbank Sociale Zekerheid)
Voorschriften centrale opslag
Patiëntendossiers decentraal bewaard (intermediair)

Waarover praat men ?

Voorgeschreven medicatie
Wat heeft de arts voorgeschreven ?

Afgeleverde medicatie
Wat heeft de apotheker afgeleverd (met of zonder voorschrift) ?

Actieve medicatie
Welke producten gebruikt de patiënt momenteel ? 

© APB 2009

Geneesmiddelen ?
Terugbetaalde geneesmiddelen (in principe steeds voorgeschreven)
Voorgeschreven niet‐terugbetaalde geneesmiddelen
Voorschriftvrije geneesmiddelen

Andere productgroepen ?Andere productgroepen ?
Aanverwante producten in de terugbetaling 
Magistrale bereidingen (al dan niet terugbetaald)
Niet‐geneesmiddelen (diverse subcategorieën)

Niet product‐gebonden informatie ?
Info over pathologieën, allergieën,...
Informatie over de geleverde farmaceutische zorg...

© APB 2009

Recip-e

Verwijsregister
n° NISZ
n° voorschrift
n° server

Gedeeld farmaceutisch
Patiëntendossier

& archief voorschriften

Be.Health

Intermediair

Feedback en opbouw
farmaceutisch dossier

p

afgeleverde 
medicatie

Afleveringsinfo van apotheker
Feedback van de apotheker naar de voorschrijver

8

Intermediair

© APB 2009
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Recip-e

Verwijsregister
n° NISZ
n° voorschrift
n° server

Gedeeld farmaceutisch 
dossier

Idt (NISZ)  patiënt
n° voorschrift
Afgeleverde 
medicatie
Idt. Apotheker
Idt. Arts Be.Health

IntermediairIntermediair

Raadpl. Pat.dossier
Interface

Raadplegen farmaceutisch 
dossier (out of scope Recip-e)

© APB 2009

eCare – eMed Prescription's functional
Architecture

16/03/2009 5

Het eHealth-platform: doel, organisatie, 

2417/4/2009

p , g ,
stand van zaken en prioriteiten

Frank Robben
Administrateur-generaal eHealth-platform
Sint-Pieterssteenweg 375
B-1040 Brussel
E-mail: Frank.Robben@ehealth.fgov.be
Website eHealth-platform: https://www.ehealth.fgov.be
Persoonlijke website: www.law.kuleuven.be/icri/frobben
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Doel van het eHealth-platform
hoe ?
• door een goed georganiseerde, onderlinge elektronische 

dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in 
de gezondheidszorg

• met de nodige waarborgen op het vlak van de informatie-
veiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en 
het beroepsgeheim

2517/4/2009

wat ?
• optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de 

gezondheidszorgverstrekking 
• optimaliseren van de veiligheid van de patiënt
• vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten voor alle 

actoren in de gezondheidszorg
• degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid

Schema eHealth-platform
Patiënten, zorgverlenersPatiënten, zorgverleners

en zorginstellingenen zorginstellingen

G

PortalPortal
eHealtheHealth

PortaHealthPortaHealth

SVASVASVASVASVASVADTWDTW Site RIZIVSite RIZIV

SVASVASVASVASVASVADTWDTW
MyCareNetMyCareNet

SVASVASVASVASVASVADTWDTW

Portaal SZPortaal SZ
SVASVASVASVASVASVADTWDTWSite FOD SZSite FOD SZ

SVASVASVASVASVASVADTWDTW

2617/4/2009

BasisdienstenBasisdiensten
eHealtheHealth--platformplatformNetwerk

GABGAB GABGABGABGAB
Leveranciers

Gebruikers

GABGABGABGABGABGAB

Voorbeeld: gebruikers- en toegangsbeheer

Gebruiker
Policy 

Toepassing 
(PEP)

Toepassing

Policy
Beslissing (PDP)

Actie 
op 

toepassing Beslissings
aanvraag

Beslissings
antwoord

Actie
op

toepassing
TOEGESTAAN

Ophalen
Policies

Informatie
Vraag /

Antwoord

Actie
op

toepassing
GEWEIGERD

2717/4/2009

Policy Informatie 
(PIP)

Informatie
Vraag /

Antwoord

Policy Administratie
(PAP)

Authentieke bron 

Policy Informatie 
(PIP)

Policy
repository

Beheerder

Autorisatie
beheer

Authentieke bron 

Voorbeeld: end-to-end vercijfering
eHealth-platformHealthcare actor

Person or entity

In
te

rn
et

at
io

n
at

e at
io

n
at

e

Connector or 
other software to
generate key pair

1

2

Authenticates sender
3

4

2817/4/2009

Id
en

tif
ic

a
ce

rti
fic

a

Id
en

tif
ic

a
ce

rti
fic

a

Web service
Register key

Sends
public key

Stores private key
in a secure way

Public keys
repository

2

2

Stores
public key



14/05/2009

8

Voorbeeld: end-to-end vercijfering

Internet

eHealth-platform
Id

en
tif

ic
at

io
n

ce
rti

fic
at

e
Authenticates sender

2

3

Message originator

Id
en

tif
ic

at
io

n
ce

rti
fic

at
e

Asks for public key

4

1 Web service
Ask public key

2917/4/2009

Public keys
repository

Sends
public keyEncrypts

message

4

Message recipient

Decrypts message
5 Stored

private
key

Identification
certificate

Voorbeeld: end-to-end vercijfering

User 2
Recipient

User 1
Originator

Key 
Management

/ Depot

1 asks for key

2 sends key

4 justifies right to
obtain key

5 receives key

3017/4/2009

ec p eOriginator

Messages
Depot

3 sends encrypted message

Message encrypted with
symmetric key

4 justifies right to
obtain message

5 receives message

E-Health: Bestaande basisdiensten
1. portaalomgeving (https://www.ehealth.fgov.be), met o.a.

• een content management system
• een zoekmotor

2. geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer
3. beheer van loggings
4. persoonlijke elektronische brievenbus voor elke 

3117/4/2009

p j
zorgverlener

5. elektronische datering (time stamping)
6. codering en anonimisering

in ontwikkeling
7. systeem voor end-to-end vercijfering
8. coördinatie van elektronische deelprocessen

e-Health Portal

3217/4/2009
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• Doelstellingen volgens 
het Nationaal Intermutualistisch College (NIC)

– De uitwisseling van informatie tussen de professionele 
zorgenverstrekkers en de ziekenfondsen modernisereng

– Via een aantal nieuwe diensten toegevoegde waarde 
brengen voor zowel zorgenverstrekkers als 
rechthebbenden

– Vereenvoudigen van de administratieve procedures
» 8 oktober 2008 ‐ HIT@HealthCare ‐MyCareNet ‐ F. Ponsaert ‐ NIC

• SIS‐kaart verdwijnt over 2 jaar ? 

• De huidige contracten voor de Sis‐kaart 
duren tot 2011‐2012

– Daarna zouden er geen nieuwe SIS‐kaarten meerDaarna zouden er geen nieuwe SIS kaarten meer 
uitgegeven worden.

• De apotheker dient dan on‐line de 
verzekerbaarheid te kunnen raadplegen

– Minder fraude en misbruik

– Dynamisch rechtenbeheer (zorgtrajecten, MAF...)

• Bedoeling is om bij elke aflevering de verzekerbaarheid op te 
vragen 

– Om over de meest recente gegevens te beschikken

• Identificatie van de patient = INSZnr

• eId kaart

• SIS kaart

• Klever mutualiteit met barcode

• Bij de opvraging van de verzekerbaarheid wordt er naast de 
verzekerbaarheid een certificaat van netwerkopvraging 
doorgegeven betalingsgarantie
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•• BBouwstenenouwstenen voorvoor de de toekomstigetoekomstige praktijkvoeringpraktijkvoering
–– HetHet elektronischelektronisch voorschriftvoorschrift en en hethet gedeeldgedeeld farmaceutischfarmaceutisch dossierdossier
–– HetHet ee‐‐HealthHealth PlatformPlatform
–– MyCareNetMyCareNet

•• Internet Internet alsals bronbron van van informatieinformatie voorvoor apothekerapotheker en en patiëntpatiënt
–– www.apb.bewww.apb.be
–– www apbtarief bewww apbtarief be–– www.apbtarief.bewww.apbtarief.be ……
–– MWS en MWS en PharmaPlanetPharmaPlanet
–– AegateAegate en EFPIAen EFPIA

•• WaarheenWaarheen met wwwmet www‐‐apotheekapotheek‐‐bebe en de en de ApoSitesApoSites ??
–– reserveringreservering of of verkoopverkoop
–– De De virtuelevirtuele apotheekapotheek alsals informatiebroninformatiebron

•• ConsumentenConsumenten grijpengrijpen de de machtmacht…    …    WaaromWaarom allesalles aanaan hethet veranderenveranderen isis ??

•• Web 2.0 and Web 2.0 and beyondbeyond…     …      WatWat staatstaat er er onsons nognog te te wachtenwachten ??

www.apb.be
publieke en “members only” informatie van alle diensten

www.delphicare.be
Totale exploitatie van de wetenschappelijke databank

www.apbtarief.be
Totale exploitatie van alle (niet wetenschappelijke) productinformatie

www.farmaplus.be
Informatie APB label producten

www.farmacompendium.be
Totale exploitatie van de meest complete niet‐geneesmiddelen productinformatie

www.mws.be
DocCheck Golden key en webservices (e‐zine en ‐TV, e‐marketing, e‐learning, ApoSite...)

© APB 2009
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The original objective was…

.

DocCheck password

• Golden Key = a unique login and password, for all 
medical and pharmaceutical sites

Toegang voor:
www.pantozol.be 

www.apb.be 

www.artemis.be/artemis

www.fpb.be
www.biclar.be

www.codali.be

www.delphiplus.be

www.farmabeurs.be

www.farmaplus.be

• In collaboration with DocCheck GmbH 
– Webmasters don’t have to check the professional status of every doctor, 

pharmacist,... Requesting acces to their professional site
– Professional users (doctors, pharmacists,...) only have to remember one 

login and password

© APB 2009

www.lysomed.be

https://www.pharmacy.janssen‐
cilag.be/asp/index.asp 

www.medibase.be

www.merckgenerics.be/hospitals

www.mfk.be
www.ordederapothekers.be

www.perenterol.be

www.pharmaplanet.be

www.pharmintouch.be
www.sandoz.be

www.schering‐diagnostics.be

www.sculptra.be

www.equasymxl.com
www.xyrem‐europe.com

www.vsm.be

www.will‐pharma.be

www.yakult.be

e‐zine  PharmaPlanet ( MediPlanet voor artsen)
+  e‐learning, e‐marketing, ApoSites

© APB 2009
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MediPlanet - PharmaPlanet
25.770 certified medical professionals

Medical Web Medical Web 
ServicesServices

(MediPlanet(MediPlanet--
PharmaPlanet)PharmaPlanet)

Database

Password
DocCheck
Password
DocCheck

Market
research
Market

research

e-learning
ecursus

e-learning
ecursus

Health

professionals

emarketingemarketing

Media
Websites, 

Newsletters

Media
Websites, 

Newsletters

Websites
Pharmacists
(with products

database)

Websites
Pharmacists
(with products

database)

AudiovisueelAudiovisueel nieuwsnieuws
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www.MedSein.be

text

© APB 2009

Logical extension of APB’s efforts relating to quality 
assurance of pharmaceuticals and to patient safety

Pro-activity is better than reactivity 
(when safety of patients is at stake)

Opportunity to steer the evolution of the system 
(content, functionalities, ease of use etc) 
to the benefit of the pharmacist

Have impact on and control of dispensing data

Have impact on and control of  a powerfull 
communication tool at the most important  
communication moment

© APB 2009

Aegate: Authentication at the point of dispensing
to combat counterfeiting (+ other added services)

Pharmaceutical productsPharmaceutical products

Validated andValidated and
DataData

••Unique BarcodesUnique Barcodes
••Batch number Batch number 
••Expiry datesExpiry dates RecallsRecalls

Medicines Control LaboratoryMedicines Control Laboratory

Real timeReal time
Product Product 
validationvalidation

dispenseddispensed

Not validatedNot validated
and withdrawnand withdrawn

© APB 2009

Caution: Modification of contents

The new tablets are oval with the 
code " xxx 740" on one side and 
nothing on the other side. 

Before the tablets were round with " 
xx 740" on one side and  either" xxx" 
or a line of caesura on the other side.

Click here for an image

© APB 2009
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Pharmacovigilance
August 2008 : EMEA and Belgian Federal Agency for Medicines 
and Health Products recommend restricting the use of oral 
moxifloxacin-containing medicines

APB programs message in Aegate system for all Moxifloxacin-
containing oral forms available on Belgian market (within same 
day).

Informatie van APB
Moxifloxacine: nieuwe aanbevelingen van het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA)

Klik hier voor het artikel – 04 08 2008

Hyperlink to BFAMH website opening in new screen

Message live for 2-3 weeks (depending on turnover)
© APB 2009

Info on new product launches
Every 1st of the month for ± 5 products
- New active principles, new routes of administration, new 
therapeutic indication
- Short, basic pharmacotherapeutic information (before complete 
information is available in pharmacy software)

Ex. Vaniqa 11,5 %q ,

Nieuwe specialiteit - Informatie van APB

Eflornithine hydrochloride monohydraat
Behandeling van hirsutisme in het aangezicht bij de vrouw.
2 maal daags een dunne laag crème aanbrengen met 

minimum 8 uur interval tussen 2 applicatie

Message live from 31/10/2008 to 31/12/2008
© APB 2009

October 2008 report
695 Products that can be authenticated
78.2 million UBC in database
35 Recalled products currently in database
308 Product messages added
1283 Pharmacies scanning1283 Pharmacies scanning
776.635 Items scanned
0 Notifications suspicious
493 Notifications expired
3784 Notifications soon to expire
6207 Notifications has been recalled
0.3041 sec Response time

© APB 2009

Het efpia 
voorstel
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Het efpia 
voorstel

Het efpia 
voorstel

•• BBouwstenenouwstenen voorvoor de de toekomstigetoekomstige praktijkvoeringpraktijkvoering
–– HetHet elektronischelektronisch voorschriftvoorschrift en en hethet gedeeldgedeeld farmaceutischfarmaceutisch dossierdossier
–– HetHet ee‐‐HealthHealth PlatformPlatform
–– MyCareNetMyCareNet

•• Internet Internet alsals bronbron van van informatieinformatie voorvoor apothekerapotheker en en patiëntpatiënt
–– wwwwww‐‐apbapb‐‐bebe……
–– wwwwww‐‐apbtariefapbtarief‐‐bebe–– wwwwww‐‐apbtariefapbtarief‐‐bebe ....
–– MWS en MWS en PharmaPlanetPharmaPlanet
–– AegateAegate en EFPIAen EFPIA

•• WaarheenWaarheen met met www.apotheek.bewww.apotheek.be en de en de ApoSitesApoSites ??
–– reserveringreservering of of verkoopverkoop
–– De De virtuelevirtuele apotheekapotheek alsals informatiebroninformatiebron

•• ConsumentenConsumenten grijpengrijpen de de machtmacht…    …    WaaromWaarom allesalles aanaan hethet veranderenveranderen isis ??

•• Web 2.0 and Web 2.0 and beyondbeyond…     …      WatWat staatstaat er er onsons nognog te te wachtenwachten ??

11 december 2008  IFB© APB 2009
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Aanleiding
DocMorrisarrest 11 december 2003
Website = virtuele uitbreiding van de apotheek
Verantwoordelijkheid apotheker ‐ titularis

Welke geneesmiddelen?

61

Welke geneesmiddelen?
Enkel voorschriftvrije, in België vergunde geneesmiddelen
voor menselijk gebruik + medische hulpmiddelen

Voorwaarden
voorwaardenmbt het aanbod en de levering (vanuit de apotheek, 

individuele patiënt)
voorwaardenmbt de informatie naar de patiënten toe 
formaliteiten: notificatie bij het FAGG en bij de Orde van apothekers

Principes:

De patiënt moet vóór de aankoop dezelfde informatie geven en dezelfde
informatie kunnen krijgen als wanneer hij in de apotheek, aan de balie, wordt
bediend

Volledig aanbod van alle voorschriftvrije medicatie (dus niet alleen “fast movers”)

62

Volledige bijsluiterinformatie verplicht (9/2/2010)

Omstandige informatie en waarschuwingen mee opzenden

Publiciteit die in de apotheek is verboden, is dit eveneens op de website

Aanmelding van elke site bij het FAGG en de Orde

positieve lijst van reglementaire sites bij FAGG (laatste telling = 26)

apotheek.be

Mini‐
sites

Aposite
standaard

V 2

Aposite
e‐shop 

informatie
Bestellen en 
verkooop

Aposite MAXI  
informatie
reserveren
(metDB)

verkooop
(met DB)
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•• BBouwstenenouwstenen voorvoor de de toekomstigetoekomstige praktijkvoeringpraktijkvoering
–– HetHet elektronischelektronisch voorschriftvoorschrift en en hethet gedeeldgedeeld farmaceutischfarmaceutisch dossierdossier
–– HetHet ee‐‐HealthHealth PlatformPlatform
–– MyCareNetMyCareNet

•• Internet Internet alsals bronbron van van informatieinformatie voorvoor apothekerapotheker en en patiëntpatiënt
–– www.apb.bewww.apb.be
–– www apbtarief bewww apbtarief be–– www.apbtarief.bewww.apbtarief.be
–– MWS en MWS en PharmaPlanetPharmaPlanet
–– AegateAegate en EFPIAen EFPIA

•• WaarheenWaarheen met www.apotheek.be  en de met www.apotheek.be  en de ApoSitesApoSites ??
–– reserveringreservering of of verkoopverkoop
–– De De virtuelevirtuele apotheekapotheek alsals informatiebroninformatiebron

•• ConsumentenConsumenten grijpengrijpen de de machtmacht…    …    WaaromWaarom allesalles aanaan hethet veranderenveranderen isis ??

•• Web 2.0 and Web 2.0 and beyondbeyond…     …      WatWat staatstaat er er onsons nognog te te wachtenwachten ??
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Fons Van Dyck, Directeur Think/BBDO

© APB 2009

Empowerment

AuthenticiteitAuthenticiteit

Anti‐
Establishment

Verbondenheid

Synthese

Fons Van Dyck, Directeur Think/BBDO

• de 21° eeuw is de eeuw dat alle monopolies verdwijnen. 

• de samenhang is “empowerment”:de samenhang is  empowerment : 

de patiënt/cliënt grijpt de macht

• dat is ook in de apotheek onomkeerbaar

• de apotheker moet deze verandering leren aanzien als 

een opportuniteit

© APB 2009

Madeleine Janssens, Directeur Synovate/Censydiam

• van “patiënt” naar “consumens”van patiënt naar consumens

• de apotheker is zelf het product 
dat over de toonbank gaat 

• hij moet een toegevoegde waarde creëren, 
waarbij advies centraal staat. 

• marketing is de wetenschap die gelukkige consumensenwil 
maken door producten of de positionering af te stemmen op 
wat die “consumens” nodig heeft

© APB 2009
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Dirk Broeckx, Secretaris‐generaal APB

“…want het economisch en maatschappelijk belang 
van voorschriftvrije geneesmiddelen is te groot om 
alleen van dat monopolie af te hangen.”

© APB 2009

Bereik: 
CNN.com – BBC.co.uk  ‐ YOUTUBE.com



14/05/2009

20

Geneesmiddelen en internet

Farmant
12 mei 2009
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