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Bevraging behoeftes apotheker – september/oktober 2017 éénlijn.be – deel I  

Voor het eerste deel van de bevraging werden 85 apotheken telefonisch gecontacteerd.  Deze 

telefoonnummers werden bekomen via de individuele Vlaamse beroepsverenigingen die telkens 20 

apotheek-contactgegevens aan éénlijn.be bezorgden. Nadat 85 apotheken telefonisch gecontacteerd 

werden, werd de bevraging aangepast om een maximum aan informatie uit de bevraging te bekomen.  

14 telefonische oproepen naar apotheken (16,5%) werden niet beantwoord (3 apotheken namen 3x 

de telefoon niet op (3,5%), 8 apotheken meldden geen tijd te hebben (9,4%), 3 telefoonnummers 

gaven geen aansluiting (3,5%)). Voor 71 telefonische contacten kon de vragenlijst overlopen worden 

(83,5%).   

Er werd steeds, bij start van de bevraging, gevraagd naar een apotheek uit het team om de vragen te 

overlopen. Vervolgens werd de vraag gesteld of men dagelijks met e-health-diensten werkte. 69 

apothekers antwoordden hierop bevestigend hetgeen ook te verwachten was (81%). 

Hieronder een verwerking van de antwoorden in grafieken voor de 71 beantwoorde telefoons.  

- Welk software pakket hebt u in de apotheek? 

 

De meerderheid van de bevraagde apothekers werkte met Farmad TWIN (51%).  

- Kent u éénlijn.be? 

 

86% had al gehoord van éénlijn.be. Er kan niet met zekerheid gesteld worden of er ‘ja’ geantwoord 

werd en men hiervan heel zeker was (misschien durfde men geen nee te antwoorden,…). Belangrijke 

opmerking hierbij is dat er geen verband is tussen het niet kennen van éénlijn.be en het weinig tot 
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niet aanbieden van e-health-diensten in een software pakket. Diegenen die éénlijn.be niet kenden of 

kennen, bleken Farmad TWIN, Greenock, Sabco of Officinall gebruikers te zijn.  

- Hebt u een opleiding gevolgd bij éénlijn.be?  

 

Een suggestie hierbij is om bovenstaand antwoord te vergelijken met de bereikte % van apothekers 

voor onze opleidingen bij éénlijn.be.  

Opmerking die hierbij ook gemaakt moet worden (zoals ook genoteerd bij de vorige vraag), is dat men 

soms ‘ja’ antwoordde omdat men ‘verlegen/…’ was om ‘nee’ te antwoorden. Wanneer de vervolgvraag 

gesteld werd, welke opleiding men dan volgde, wist men niet altijd het antwoord. 27 apothekers 

antwoordden reeds een algemene verkenningstocht te hebben gevolgd (38%). 3 apothekers meldden 

dat een opleiding op het laatste moment geannuleerd werd en ze daarom ook geen zin hadden om 

opnieuw een inschrijving voor een nieuwe opleiding te registreren (4%). 1 apotheker meldde dat ze na 

een opleiding niet echt iets had bijgeleerd en dat een praktische opleiding veel gedetailleerder mag 

gaan (1,4%). 1 apotheker meldde dat het software huis ook zelf opleidingen voorziet en dat dit zeer 

verwarrend is (1,4%). 

Vervolgens werd de vraag gesteld welke soort opleiding men in de toekomst zou willen volgen bij 

éénlijn.be. Slechts 1 apotheker antwoordde interesse te hebben in een verkenningstocht (1,4%). 1 

apotheker had interesse in een verkenningstocht in combinatie met een praktische sessie (1,4%). Alle 

anderen hadden enkel interesse in een praktische sessie in het software pakket (97%).  

- Hoe zou een opleiding bij éénlijn.be er moeten uitzien qua groepssamenstelling?  

 

De meerderheid (69%) heeft een voorkeur voor een multidisciplinaire sessie samen met de artsen. 

21% heeft geen voorkeur.  
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De vraag naar voorkeur van groepsgrootte werd systematisch overgeslaan omdat duidelijk werd dat 

dit voor de bevraagde apothekers van ondergeschikt belang was. 

- Hoe zou een opleiding bij éénlijn.be er moeten uitzien qua aanpak? 

 

De bevraagde apothekers hadden een voorkeur voor webinars (56,3%). 31% meldden liever een live 

sessie bij te wonen. 11,3% had geen voorkeur. 

- Hoeveel tijd zou u aan opleiding willen besteden? 

 

De meerderheid van de apothekers heeft een voorkeur voor een avondopleiding (67,7%). 24% verkiest 

een opleiding tijdens de middag.   

- Welke problemen ondervindt u vandaag bij het gebruik van e-health-diensten? (zie bijlage)  

Als laatste vraag werd ook nagegaan wat éénlijn.be voor de apothekers nog kan doen. Vaak verviel 

men hier in een opsomming van elementen die niet of minder goed werken in de apotheken. Daarom 

werden deze antwoorden van vragen samen in de bijlage opgenomen. Wanneer de vraag gesteld werd 

wat éénlijn.be voor apothekers nog kan doen qua opleiding, zei men vaak ‘ik weet het niet’ of 

‘interesse in Vitalink(/Recip-e)’ wat ook terugkomt in de andere vragen.  

- Welk thema van opleiding interesseert u om te volgen?  
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63,4% gaf aan interesse te hebben in een praktische Vitalink opleiding. 26,8 % gaf aan interesse te 

hebben in heel wat thema’s samen, verwerkt in een praktische opleiding. Een kleine helft hiervan gaf 

aan interesse te hebben in een praktische Recip-e opleiding (17%).  

 

Bevraging behoeftes apotheker – september/oktober 2017 éénlijn.be – deel II 

Na bevraging van ongeveer 75% van de te bevragen doelgroep, wordt beslist de inhoud van de 

bevraging aan te passen om maximale informatie te behalen uit de bevraging. 

Volgende vragen worden gesteld in deel 2: 

- Spreek ik met een apotheker uit het team?  

- Maakt u dagelijks gebruik van e-health-diensten? 

- Bent u titularis of adjunct? 

- Welk software pakket hebt u in de apotheek? 

- Kent u éénlijn.be? 

- Hebt u al een opleiding gevolgd bij éénlijn.be? 

- Hebt u interesse om een opleiding te volgen samen met de artsen waarin we dan de 

uitwisseling van medicatieschema’s tonen tussen pakketten? 

- Hebt u interesse om een reeks van telkens korte opleidingen te volgen rond het 

medicatieschema Vitalink? De bedoeling is hierin zaken te tonen zoals hoe complexe 

schema’s maken, hoe een magistrale bereiding in het schema zetten,…? 

- Wenst u nog e-health-problemen te melden?  

Het precieze aantal telefoons voor dit 2de deel bedroeg 35. 22 telefonische contacten hiervan werden 

beantwoord (63%). 2 hiervan (6%) werden bewust niet meer gebeld omdat dit apotheken uit Brussel 

waren en  uit het 1ste deel van de bevraging blijkt dat Vitalink veel minder leeft in Brussel. 11  

apotheken (31,4%) zeiden tot 3x nee met de vraag in te gaan op een korte telefonische bevraging of 

namen tot 3x toe niet op of zeiden bewust nee te willen deelnemen aan een bevraging. De respons 

voor deel 2 is lager dan 1. Dit heeft er mee te maken omdat bepaalde apothekers verschillende keren 

werden opgebeld en deze telefoons tot op het laatste deel van de bevraging ‘overbleven’.  

Alle bevraagde apothekers antwoordden dagelijks met e-health-diensten te werken hetgeen ook te 

verwachten was (100%). 

Hieronder een verwerking van de antwoorden in grafieken voor de 22 beantwoorde telefoons.  

- Welk software pakket hebt u in de apotheek? 
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- Kent u éénlijn.be? 

 

91% heeft reeds gehoord van éénlijn.be en 59% heeft een opleiding gevolgd bij éénlijn.be.  

- Hebt u interesse om een opleiding te volgen samen met de artsen waarin we dan de 

uitwisseling van medicatieschema’s tonen tussen pakketten? 

 

De meerderheid heeft interesse in zo een opleiding.  Heel wat apothekers hebben zonder meer 

interesse. Men zegt nieuwsgierig te zijn naar het zien van Vitalink in een artsen pakket. Ook wil men 

op deze manier te weten komen welke artsen in de buurt werken met Vitalink en ook ondervinden 

wat artsen ervan vinden. Men heeft ook interesse om de samenwerking op deze manier te bevorderen 

en er samen over te spreken. Men meldt ook dat er momenteel onduidelijkheid en onbegrip heerst. 

De bedenking wordt tot 4x (18%) gemaakt dat men denkt dat de artsen hier niet voor open staan. Ook 
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wordt verschillende keren gemeld dat men ervoor open staat maar dat de technische problemen eerst 

moeten opgelost worden (4x, 18%). Een apotheek (4,5%) meldt dat ze de van de Westvlaamse een e-

mail gehad hebben over het niet werken van Vitalink bij de artsen.  

- Hebt u interesse om een reeks van telkens korte opleidingen te volgen rond het 

medicatieschema Vitalink? De bedoeling is hierin zaken te tonen zoals hoe complexe 

schema’s maken, hoe een magistrale bereiding in het schema zetten,…? 

 

14 apotheken (63,6 %) zeggen interesse te zeggen in een opleidingsreeks. Er wordt hierbij door 6 

apotheken (42,85 %) de opmerking gemaakt dat dit maximum een half uur tot een uur mag duren per 

opleiding, men verkiest liefst een kort maar krachtige opleiding. Ook wordt de opmerking 2x gemaakt 

(14,28%) dat het zeer gedetailleerd moet zijn en dat het misschien al te laat is. Ook wordt een keer de 

interessante opmerking gedaan dat zo een opleidingsreeks voor het hele team van een apotheek moet 

bedoeld zijn (7,14%) . Zo een opleiding moet voor deze apotheker dan onder de middag gegeven 

worden want iedereen van het team moet het kunnen aanleren. Ook wordt een keer de interessante 

opmerking gemaakt dat we een reeks voor gevorderden moeten maken en een reeks voor dummies. 

Men zegt ook eenmaal dat de oudere generatie het er moeilijker mee heeft (7,14%).  

8 apotheken (27%) zeggen geen interesse te hebben. Men vindt dit de taak van de software huizen 

(1x) (12,5%). 2 zeggen expliciet het al te kennen en het dus niet nodig is (25%). De Officinall gebruiker 

zegt dat Officinall zeer duidelijk en goed is (12,5%).  
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Bijlage: vraag naar problemen of ondersteuning van éénlijn.be   

andere: communicatie artsen 

weinig 

traag 

Recipe op punt, MB  

andere: registratie TR vreemdelingen  

andere: Vitalink errors 

andere: niet 

andere: recipe knop gebruik ik  

weinig 

weinig 

weinig 

andere: uitval 

weinig 

andere: GFD duurt heel lang 

weinig 

andere: af en toe uitval 

andere: geen problemen  

andere: weinig problemen  

andere: ik ken het redelijk goed, niet vlot werken altijd  

andere: geen problemen  

andere: geen problemen  

andere: problemen  

andere: Vitalink en MCN 

andere: veel problemen software (Recipe MB ) 

andere: Vitalink overzetten MS geeft soms errors 

andere: alles loopt volt 

andere: uitval MCN 

andere:systeem ligt plat  
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andere: ligt het aan verzekerbaarheid persoon of ligt het plat 

andere:  

andere: dubbele codes bij elektronisch voorschrift  

andere: problemen Vitalink bij artsen bij download 

andere: geen problemen 

andere: Recipe 

andere: de artsen zijn het probleemn  

andere: alles loopt traag bv. GFD opladen 

gebruik 

andere: alles loopt vlot maar attesten opvragen is zeer traag. Ligt dit aan Farmad of hoofdstuk IV?  

andere: vlot behalve bij uitval 

andere: Recipe MB 

OG 

andere: ik werk nog niet met Vitalink 

andere: geen probleem 

andere: dokters geven veel problemen met Recipe  

andere: Recipe MB, artsen database geeft veel problemen 

andere: Recipe  

andere: Recipe  

andere: systeem ligt plat soms  

andere: GFD traag 

andere: Recipe  

andere: MCN valt soms uit 

andere: Recipe traag 

andere: huisapotheek geeft soms problemen in het pakket  

andere: attesten opvragen voor patiënten met chronische pijn en paracetamol lukt niet. 

andere: connectie gaat soms niet, computer hangt 

andere: alles ok 

andere: Recipe artsen niet op punt bv. conventie diabetes willen de artsen er niet in zetten 

andere: wij willen MS 
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andere: MS opladen op Vitalink lukt niet omdat  

andere: Recipe nl. artsen maken kopies van VS, lijnen staan er niet allemaal op 

andere: alles werkt goed 

andere: geen 

andere: CNK artsen en apothekers komen niet overeen  

andere: mentaliteit artsen 

andere: GFD & huisapotheek zijn 2 IC's, waarom? Is toch niet nodig 

andere: MB Recipe 

andere: geen  

andere: geen  

andere: Recipe problemen  

andere: MS errors 

bereidingen komen niet door bij Recipe  

lokale dokters en apothekers samenbrengen en problemen inventarisen rond Recipe en doorgeven 

snelheid  

fouten Recipe inventarisen met artsen samen lokaal via opleiding en doorgeven aan Recipe  

geen  

Vitalink upload medicatieschema's errors 

alles werkt goed maar zo een algemene sessie rond privacy vind ik nuttig want we krijgen er vragen over  

ZT diabetes conventie en verzekerbaarheid 

Recipe opleiding Greenock als nieuwe gebruiker  

Vitalink medicatieschema leren gebruiken  

Vitalink medicatieschema (hoe magistrale bereidingen, dokter wordt niet vermeld, ..) 

Vitalink gebruik minste affiniteit 

Vitalink opleiding algemeen en praktisch  

zorggids Farmad worstel ik nog mee  

Vitalink opleiding 

wij gebruiken Vitalink eigenlijk al maar misschien iets met echte tips?  

neen  

neen  
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tijdrovend bv. posologie opnieuw ingeven in Vitalink medicatieschema bij afleveren geneesmiddelen  

neen  

neen  

Recipe: problemen codes voor medicatie komen niet overeen met codes arts, dit is tijdrovend, magistrale bereidingen zijn problematisch  

Vitalink opleiding medicatieschema samen met artsen met zien van uitwisseling: MS openstaan in Farmad, bankcontact werkt niet om ticketjes af te drukken  

Vitalink opleiding medicatieschema samen met artsen met zien van uitwisseling  

Vitalink opleiding samen met artsen 

Vitalink opleiding rond medicatieschema  

Vitalink opleiding rond medicatieschema  

Vitalink opleiding  

Recipe geeft veel problemen, zo een opleiding met artsen interesseert me om de communicatie onderling te verbeteren  

eHealth werkt soms niet 

Vitalink opleiding  

neen, ik heb het niet nodig  

wij krijgen geen mails van Farmad  

alles werkt vlot in Officinall  

communicatie tussen artsen/apr software loopt niet vlot  

artsen samenbrengen met verschillende pakketten met apothekers en problemen inventariseren maar dit moet met de meest gemotiveerde artsen 

artsen en apothekers samen Vitalink opleiding in pakket en problemen ook samen bekijken  

Recipe zoveel problemen met Windoc doordat alles in vrije tekst wordt ingegeven dus opleiding Recipe met artsen Windoc en apothekers.  

ik wil kunnen communiceren met artsen. Quid eHealthBox. Ik gebruik feedback bij Recipe maar lezen de artsen dit? 

Vitalink opleiding praktisch uitwisseling met artsen in pakketten, dus dan liever met artsen samen  

Vitalink opleiding samen met artsen via webinar 

zeer moeilijk gesprek. Had ooit iets gevolgd van éénlijn.be maar vond het niks 

Wij werken nog niet met Vitalink. Opleiding hieromtrent samen met artsen in pakket 

geen probleem, wij hebben al opleiding genoeg  

hoe iedereen tot een opleiding krijgen (artsen)? Er zijn zovele artsen in Brussel 

er is absoluut overleg met artsen nodig. Een Recipe sessie uitwisseling pakketten. Vitalink is nog te vroeg in Brussel 

server van RIZIV ligt wekelijks plat. Waarom updates doen 's ochtends of 's middags?  

Recipe zoveel problemen, maar problemen ligt bij artsen, zij moeten opgeleid worden, niet wij 



Rapport telefonische bevraging oktober 2017 – VAN 

 

Vitalink opleiding samen met artsen met uitwisseling in pakketten  

Recipe opleiding met artsen met uitwisseling tonen 

moeilijke telefoon  

ik wil wel nog een opleiding rond huisapotheek en Vitalink. Met de artsen kan dit nuttig zijn.  

ik wil pas opleiding volgen als ik echt een totaalpakket kan volgen 

ik wil opleiding volgen met de artsen samen rond huisapotheek, medicatieschema  

wij gaan overschakelen. Dan wil ik opleiding volgen rond de huisapotheek. 

ik weet niks van Vitalink en ze leggen het me niet uit. Ik wil een Vitalink opleiding in het pakket zonder artsen.  

in Brussel is er enkel het IC en GFD. Als er meer evolutie is, graag. 

wij kennen al veel, liefst zo specifiek mogelijk. Met artsen samen is het vaak loesch. 

wij bellen zo vaak naar Sabco en zij doen niks. Kan éénlijn aub opleidingen aanbieden in Sabco praktisch?  

hot topic Vitalink, samen met artsen over spreken ook want zij begrijpen niet dat wij dit doen in MS. 

Vitalink opleiding met artsen want artsen gebruiken het niet 

alles werkt goed, misschien in toekomst Vitalink of Recipe opleiding 

geen  

Vitalink opleiding samen met artsen maar met een deel samen, een deel apart want niet alles is interessant voor iedereen 

ik ben piloot geweest bij APB en ben met alles mee. De mentaliteit bij artsen is een groot probleem. Kan Domus Medica sensibiliseren zodat artsen Vitalink gaan gebruiken? Het zijn ook steeds de gemotiveerde artsen die naar sessies komen. 

MFO met artsen aub over alles over gegevensdeling (Recipe, Vitalink maar to the point, niet algemeen) (bv. posologie, fouten MB 

mijn eenlijn sessies werden al vaak geannuleerd 

geen, alles loopt goed  

Vitalink opleiding samen met de artsen maar artsen doen er niks mee 

waarom geen opleiding geven met artsen en echt tonen, stap voor stap, aan ons wat er gebeurt in de apotheek met een VS? En dan ook vertrekken met foute voorschriften?  

Wij gebruiken Vitalink nog niet ,titularis wil dit nog niet dus misschien in toekomst wel een opleiding  

netwerk plat liggen  

beveiligde e-mail nodig voor Vitalink voor communicatie  

het moet 100% werken en er moeten back-up systemen zijn  

te veel opleidingen aanbod overal  

inventariseren problemen Recip-e samen met artsen 

niks  

wat doen bij recipe blokkering  
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VS communiceren en hoe opmerkingen toevoegen  

coaching sessies wil ik inplannen 

Officinall werkt heel goed  

hoe communiceren met mijn patiënt rond privacy  

Recipe opleiding: hoe bereidingen op VS, VOS op voorschrift, 2 doosjes op VS 

Vitalink opleiding zou ik misschien volgen  

Recipe: WZC? TPE? Hoe gaat dit gaan?  

Recipe opleiding samen met artsen: nog problemen met MB, VS is niet lang geldig, wat betekenen de errors 

Recipe opleiding samen met artsen 

ik zoek liever zelf alles uit  

Vitalink uploaden MS dus Vitalink opleiding met collega apothekers live  

Vaccinet interesseert me als opleiding samen met de artsen  

Vitalink opleiding samen met artsen, Vitalink geeft veel problemen in Greenock (medicatieschema verandert automatisch als er voorschriften worden ingegeven) 

opleidingen met artsen is volgende stap nu, zeer belangrijk , Vitalink 

Recipe opleiding samen met artsen via websinar, zeer zeer belangrijk 

hoe zit het als arts iets op Vitalink zet van een geneesmiddel met merk en patiënt iwl ander merk? 

hoe moet ik Vitalink activeren in mijn pakket?  

hoe ziekenhuis met Recipe, er zijn zovele ziekenhuizen bij ons 

Vitalink afgezet in pakket omdat veel problemen geeft. 

er is nog veel werk voor Recip-e met artsen, ook MB Recipe  

MB Recipe, foutmeldingen, er staat soms GM niet op 

Vitalink werkt niet en is nog te vroeg 

Recipe opleiding in de apotheek  

Vaak uitval van het systeem. Patiënt moet volle prijs betalen als hij laatste trimester niet in apotheek is geweest. 

Wij komen naar opleiding als er broodjes zijn.  

Recipe moeten we vaak nog manueel overtypen in medicatieschema. Posologie is vaak verkeerd ook in Recipe. 

als Recipe volledig elektronisch wordt, zou ik opleiding volgen want tot nu toe ben ik goed mee 

Recipe opleiding deel samen, deel apart. Artsen moeten nog veel leren. 

zeer interessante sessies bij éénlijn die ik allemaal volg maar heeft zelf geen nieuwe ideeën 

er is voortdurend evolutie en dit is vervelend  
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alles loopt goed in Officinall 

Vitalink schema opladen, arts verandert het en fouten binnen, we durven geen schema's op te laden  

geen  

meerwaarde apotheker leren gebruiken  

Vitalink opleiding met artsen  

MCN valt uit  

e-ID vervallen  

voorschriften ophalen als CNK niet gekend zijn, problemen MB  

Recipe is veel verbeterd 

soms werkt er nog iets niet en hup er is al een ander project 

ik stuur momenteel MS door via e-mail omdat artsen geen Vitalink gebruiken. 
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