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Deel 1

TPE

Een laatste update



TPE: definitie

 Tarifering Per Eenheid:

Tarifering van terugbetaalde geneesmiddelen 

volgens het aantal ingenomen “eenheden” 

per week in plaats van per afgeleverde 
verpakking,

dus aanrekening per 7 dagen op basis van het 

medicatieschema



1. Tarifering per eenheid

 Oorspronkelijk idee kabinet Onkelinx 2012

 Meermaals uitgesteld tot 2015

➢ “definitieve” deadline 1 jan, 1 april, 1 juli

➢Eind maart overgangsperiode 3 maanden

 Voor alle rvt mét een RIZIV nummer
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1. Tarifering per eenheid

 Niets tegen het “concept”

 Problematisch qua uitwerking

➢Financiële aderlating

➢Vele apotheken stoppen ermee

➢Software niet getest en niet klaar

➢Uiteindelijk toch testfase bekomen
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1. Tarifering per eenheid

 10 miljoen door systeem TPE in deel 
geneesmiddelen

 5% uitzonderingen toegelaten 

➢Doelstelling 95% van TPE producten 
effectief per stuk aan te rekenen

 Doelstelling niet gehaald ? = retributie ! 
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TPE: basisprincipes (1)

 Voor wie en voor welke medicatie?

◦ RVT- bewoners 

◦ Vaste orale medicatie 

◦ Enkel terugbetaalde medicatie

 Prijs per pil op basis van de grootst beschikbare 
verpakking: prijs per eenheid gepubliceerd door het 
RIZIV

 Tot het effectieve einde van de behandeling (wijziging 
behandeling, hospitalisatie van de patiënt, overlijden 
van de patiënt)



RIZIV: ”Vaste orale vormen”



Prijsvoorbeeld remgeld
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TPE: basisprincipes (2)

 Tarifering per periode van 7 dagen (bepaald door apotheker)

 2 uitzonderingsregels:

1. Op patiëntniveau: vlag 1: occasionele aflevering: voor deze 
patiënt pas ik geen TPE toe 

2. Op productniveau: vlag 2:

 Volledige facturatie in 1x

◦ Ad hoc medicatie (vb morfine bij doorbraakpijnen)

◦ Specialiteit verwerkt in magistrale bereiding

 Wekelijkse tarifering als TPE en nadien resterend saldo in 
1x:

◦ Duur of lage rotatie GM dat niet meer kan gebruikt 
worden voor ander patiënt in WZC

◦ Schrapping terugbetaling of einde geldigheid attest



TPE uitzonderingen 
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TPE: veranderingen (1)

 Medicatieschema: 

◦ wordt opgesteld in overleg met de arts

◦ in WZC en in apotheek

◦ De voorschriften blijven de legale 
bewijsstukken

◦ Wijzigingen in posologie: moeten 
onmiddellijk doorgegeven worden aan 
apotheek (anders te veel of te weinig 
aangerekend aan patiënt)



TPE: veranderingen (2)

 Voorschriften:
◦ posologie: moet op elk moment gekend 

zijn door apotheek

◦ Therapieduur of aantal inname-eenheden

◦ Geen ‘voorschrift ontbreekt’ meer mogelijk: 
anders volle prijs voor patiënten

◦ Bij chronische medicatie: grootst 
terugbetaalbaar model (vb 100 tabl)

 Factuur patiënten:
◦ Deel volgens TPE: prijs per pil x aantal 

eenheden

◦ Deel aanrekenen met volle dozen (zoals 
oud systeem)
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2. Welke medicatie ?

 Vast orale medicatie

 Antibiotica en verdoving

 Andere galenische vormen niet

(spuiten, ampullen,…)

 Enkel terugbetaalde medicatie
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2.Welke medicatie?

 ½ en ¼ medicatie

➢uitzondering toegelaten

➢wordt direct en volledig aangerekend

➢verboden indien volle dosering bestaat 

▪ Specialiteit in bereiding

➢uitzondering toegelaten

➢wordt direct en volledig aangerekend
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3. Technische kant WZC

 Beheer medicatie schema’s

➢telkens GROOTSTE verpakking inbrengen

➢Elke wijziging doorgeven

 Beheer voorschriften

➢blijft hetzelfde

➢kan een kleinere verpakking t.o.v. 
medicatieschema zijn
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3. Technische kant WZC 

 Strikte opvolging formularium ! 

➢medicatie in het schema = basis voor 
factuur patiënt

▪ Nood aan strikte opvolging door WZC

▪ Medicatie schema strikt beheren ! 
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4. Technische kant Mycarenet

 Bewoner gelinkt aan RIZIV nummer WZC

 Tot 2016 op basis van pakket WZC

 Vanaf 2016 volledig digitaal via 
mycarenet: soms niet snel genoeg 
aangepast ( cfr. opname  in ziekenhuis)
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5. Technische kant artsen

 VS nog steeds nodig om toekomende 
termijn te dekken

➢RIZIV adviseert minstens 1 maand 
Voorschriften

➢naschriften verboden

➢apotheek voorziet lijst van de maandelijkse 
VS 

➢apotheek haalt de nodig VS op
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6. Technische kant apotheek

 Weekbasis systeem

➢7 dagen 

➢Vast te leggen per WZC

➢Niet per definitie van maandag tem 
zondag
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6. Technische kant apotheek

 Tarifering per pil

➢naargelang werkelijk verbruik volgens 
schema

▪ Op weekbasis 

➢vooraf vastgelegde periode per WZC

21



7. Factuur bewoner

 Ingevuld op weekbasis

 Opsomming per TPE pil

➢met vermelding aantal

➢met vermelding eenheidsprijs

▪ Samengevoegd met andere medicatie 1x 
per maand
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8. Varia

 Kortverblijven 

➢vallen buiten het systeem TPE

➢geen fractionering meer mogelijk door 
apotheek

▪ Restmedicatie

➢absoluut verbod op recuperatie 
restmedicatie

➢mogen niet door elkaar in apotheek

➢hygiëne en dergelijke niet 
gewaarborgd
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Deel 2

Elektronisch voorschrift



FASE 1 - liep tot einde 2016:

• Papier en elektronisch via dubbele barcode: 

vrijblijvend voor arts en apotheker. 

• Papieren voorschrift was nog steeds rechtsgeldig 

document

FASE 2 - vanaf 1 januari 2017:

• Bewijs van elektronisch voorschrift

• Het elektronisch voorschrift wordt het rechtsgeldig 

document.

• Papier blijft mogelijk (indien elektronisch niet kan)

FASE 3 - vanaf juni 2018:

• Verplicht elektronisch voorschrijven  (in het kabinet 

van huisarts, tandarts, specialist en vroedvrouw)

• Niet: op huisbezoek, in instellingen en ouder dan 62 

jaar

Tijdslijn

FASE 4 - vanaf medio 2019:

• ”Dematerialisatie”.

• Ook elektronisch voorschrift “mobiel” (op 

huisbezoek)

• Via BvEV (RID), maar ook met eID kaart (of via app 

?) 

• Gebruiksscenario’s moeten nog worden nog 

gepreciseerd

(= patiënt moet zijn voorschriften kunnen ‘beheren’) 







Vuistregels
• Wie digitaal kan voorschrijven, 

doet het vanaf nu (“Geen afstel !”)
• Wie nog niet klaar is, start 

uiterlijk voor 1 juni 2018
(Extra-muros Specialisten en Vroedvrouwen !)

• Papieren bewijs blijft in gebruik !
• Pas medio 2019 (?) dematerialisatie 

indien OK voor de patiënt.

Vrijstellingen
• Ouder dan 62 (geen premie en niet 

geïnformatiseerd)
• Op huisbezoek en in instellingen

2021: 
Alle artsen volledig digitaal, vermits EPD 
(& digitaal GMD) dan verplicht wordt



> Artsen in ziekenhuis

• Ziekenhuis pakket gebruiken, al dan niet via aparte voorschrijfmodule

> Artsen buiten ziekenhuis

• Ziekenhuis pakket gebruiken, al dan niet via aparte voorschrijfmodule

• Huisarts pakket gebruiken !?

• Hector   — Mediris Recip-e   — anderen ?
eForms –like oplossingen  / een soort “uitgekleed” pakket (zonder patiëntendossier)

> (Zeer) Occasionele voorschrijver

• PARIS = een webapplicatie die gratis via een browser kan gebruikt worden (roll-out = einde 
2017) 

= de voorschrijver moet telkens apart aanloggen met eID en PIN code

> Wachtpost

• Specifieke wachtpost software (bv. Mederis recip-e software werkt)

> Mobiele oplossingen (huisbezoek / WZC)

• Mobiele autheticatie is beschikbaar, 
maar er zijn voorlopig nog geen concrete (voorschrijf) applicaties

Vanaf juni 2018 “papierloos” ?



 Productbestanden (verouderd; onvolledig; VOS ?)

 Magistraal voorschrift nog niet gecodeerd ingebracht

 Producten worden soms bijgeschreven na afdrukken

 Gegevens voorschrijver (minder volledig dan vroeger)

 Posologie soms hilarisch (berekend door programma)

 Datum van uitgestelde aflevering !

 Papieren Bewijs van Voorschrift blijft noodzakelijk

 Noodzakelijke aanduidingen: specifieke terugbetaling

 Onduidelijkheid over de  toekomst (vanaf 1 januari 2018…?)



> Bestaande toestand: Home’Link

• opgestart in de context van TPE

> Elektronisch voorschrift

• Voorbereiden van voorschrift (door verpleging of 

door apotheker)

• Valideren door de arts (of vraag tot aanpassing 

vanwege de arts)

• Verzenden van RID aan de apotheek

> Transfer- en Liaison Fiche

• Opname in WZC

• Transfer van WZC naar ziekenhuis

• Terugkeer uit het ziekenhuis

En hoe zit het voor WZC ?
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Home’Link

Homelink secure protocol = eHealth standaard

ORDERLINK (via FTP since 2007)

THERAPYLINK (new since pad02)

INVOICELINK (via FTP since 2007)

DOSELINK (via FTP since 2007)

STOCKLINK (new since pad02)

FORMULARYLINK (in development)

WZC Apotheek

• Geracc (400 WZC’s)

• Careplus (81 WZC’s)

• Caresolutions

• RBS

• Greenock

• Pharmawin

• Farmad

• Multipharma

• Coop

• Officinal

• Ipharma

• Nextpharm

• Sherpa (Escapo)

• Sabco

• Familia

ORDERLINK (via eHealthBox)

INVOICELINK (via eHealthBox)

DOSELINK (via eHealthBox)



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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1. WZC drukt voorschrift af

2. Arts ondertekent voorschriften in WZC

3. WZC stuurt order link naar apotheek (Homelink secure via eHealthBox)

4. WZC stuurt ondertekende voorschriften na naar apotheek

5. Apotheek levert geneesmiddelen aan WZC (of robot)

1 2

4
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Voorschrijven in WZC: huidige flow 



Elektronisch 
Voorschrijven ?
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> Oplossing via specifieke uitwisseling van berichten (eForms) 

• Momenteel voorbereid door Gerac, CareSolutions, HealthConnect + 

de software vendors van artsenpakketten + apotheken

• Zal gegevensuitwisseling via Home’Link vervolledigen naar Recip-e

• Voorbereidingsmodule voor voorschriften in het WZC

• Verpleegkundige maakt een voorstel klaar —> arts

• Complete, aangepaste en up-to-date productenbestand

• Valideren door de arts (of vraag tot aanpassing vanwege de arts)

• “in één klik” indien OK

• WZC zendt de RID’s van de voorschriften aan de apotheek

• Apotheek levert af



Recip-e in WZC: in voorbereiding
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1. WZC maakt ‘voorstel voorschrift’ en stuurt naar arts via ehealthbox

2. Arts valideert in EMD en stuurt naar Recip-e

3. Recip-e stuurt RID terug

4. EMD stuurt RID + voorschrift door naar WZC

5. WZC stuurt order + RID naar apotheek (Homelink Secure protocol via eHealthBox)

6. Apotheek haalt voorschrift van Recip-e 

7. Apotheek update voorschrift op Recip-e

8. Apotheek levert geneesmiddelen aan WZC (of robot)

1

4

2 3

6

7

8



Deel 3

MFO



37

Wat is een MFO?

 MFO = Medisch-Farmaceutisch overleg

 MFO ≠ MDO

 Communicatie tussen artsen en apothekers verbeteren. 

 Zorg voor de patiënt vergroten

 Terugdringen van medicatie-gerelateerde problemen.

 Afspraken vastleggen in een gezamenlijk protocol.

 Patiënt staat steeds centraal



COME-ON studie

Voorstelling van de resultaten

14 – 06 –
2018 
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Onderzoeksvragen vanuit het RIZIV

Hoe kan het 

GM-gebruik in 
WZC 

geoptimaliseerd 
worden?

Wat is de impact 

van 

interdisciplinair 

overleg? 

Hoe kan het 
gebruik van het 
formularium 

geoptimaliseerd
worden?

Hoe kan het 
medicatie-

management 
geoptimaliseerd

worden?

Gevalideerde aanbevelingen



Methode

•Deductie op basis 
van resultaten Come-
ON en literatuur

•Onderzoeksteam

Opstellen eerste 
lijst 

aanbevelingen

•Delphi proces

•Stakeholders en 
zorgverleners 
(26/123)

Valideren van de 
aanbevelingen •Besprekingen

•Begeleidingscomité 
RIZIV

Finaliseren van de 
aanbevelingen



Methode

Thema’s

A: Training en educatie

B: Lokaal overleg

C: Interdisciplinair patiëntenoverleg (IPO)

D: IT-ondersteuning voor zorgverleners

E: Zorgverleners

F: Onderzoeksagenda

G: Implementatiestrategie



Aanbevelingen concreet



Toekomst?

14 – 06 –
2018 
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Bedankt voor jullie
aandacht!

14 – 06 –
2018 


