
 

Vragen en antwoorden over het e-recept 
 
VieCuri Medisch Centrum, Laurentius Ziekenhuis Roermond en ruim 30 openbare 
apotheken uit de regio Noord- en Midden-Limburg zijn overgestapt op het digitaal 
versturen van recepten (e-recept). Lees het nieuwsbericht. 
 
Hier vindt u een overzicht van veel gestelde vragen met de antwoorden over het e-recept. 
 
1. Kan ik zelf kiezen naar welke apotheek mijn recept wordt verstuurd? 

Ja, u kiest zelf naar welke apotheek uw recept wordt verstuurd. Uw arts vraagt u naar 
welke apotheek het recept verstuurd moet worden. U geeft dan zelf de apotheek aan. 
 

2. Moeten mijn recepten altijd naar dezelfde apotheek verstuurd worden of kan ik dit 
ook per recept ki ezen? 
Bij elk nieuw recept kunt u zelf kiezen naar welke apotheek het recept gestuurd moet 
worden. 
Bij herhaalrecepten wordt het recept verstuurd naar uw vaste apotheek (dit is de 
apotheek zoals deze in het ziekenhuissysteem is vastgelegd).  
 

3. Waar kan ik zien naar welke apotheek mijn recept is verstuurd? 
In mijnviecuri.nl kunt u controleren welke vaste apotheek in uw dossier staat. Dit kunt u 
zelf aanpassen als u de apotheek wilt wijzigen. 
 

4. Stel: ik heb aangegeven het recept op te willen halen bij de apotheek in het 
ziekenhuis. Maar daar staat een erg lange rij. Hoe kan ik er dan voor zorgen dat het 
recept naar een andere apotheek wordt gestuurd? 
In principe is dit niet mogelijk. Het recept is alleen zichtbaar bij de apotheek waar het 
naar toe is gestuurd. 

 
5. Hoe snel kan ik mijn recept ophalen? 

Zodra de arts het recept digitaal heeft verzonden, ontvangt de betreffende apotheek het 
recept. De apotheek kan bijna direct starten met het verwerken van het recept. 
Elektronische recepten worden in de apotheek op volgorde van binnenkomst 
klaargemaakt. In de praktijk kan het zijn dat er nog vragen over het recept zijn voordat 
het kan worden klaargemaakt. Omdat het recept niet overgetypt hoeft te worden, wordt 
het elektronische recept sneller verwerkt. 
 

6. Kan mijn recept naar meer apotheken verstuurd worden zodat ik zelf kan bepalen 
waar ik het recept ophaal? 
Dit is niet mogelijk, het recept kan slechts naar één apotheek worden verstuurd. Op deze 
manier is het namelijk niet mogelijk dat u hetzelfde recept meer dan één keer ophaalt. 
 

7. Is een papieren recept helemaal niet meer mogelijk? 
Als u liever een papieren recept wilt, kunt u dat aangeven bij de arts. 
 

8. Wat als mijn medicijnen telefonisch worden aangevraagd (bij herhaalrecepten)? 
Als u een herhaalrecept via de telefoon aanvraagt, kan de arts het recept direct digitaal 
versturen. Het is niet meer nodig om het recept te printen, ondertekenen, scannen en te 
mailen. De aanvraag van uw herhaalrecept kan daardoor sneller worden verwerkt. 
 

9. Wat is het voordeel van het digitaal versturen van recepten? 
Het elektronisch doorsturen van recepten zorgt ervoor dat de kans op fouten kleiner is 
doordat het recept niet overgetypt hoeft te worden. Daarnaast kan het recept sneller 
verwerkt worden en is de administratieve last kleiner.  
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