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Beste Patiënten, 
Hierbij een extra nieuwsbrief om wat organisatorische zaken aan te kondigen! 
 
 

 

We stellen je voor: Dr Lekha Tranviet, vervangarts! 
 

Ik ben Dr. Lê-Kha Tran 
Viet.  

 

Mijn ouders zijn 
Vietnamees, maar ik ben 
geboren in 1977 in Nice, 
Frankrijk, waar ik ook ben 
opgegroeid. 

 Ik heb geneeskunde 
gestudeerd aan de 
Universiteit van Nice. 

Gedurende 5 jaar heb ik 
in Frankrijk en in 
Nederland (Den Haag en 
Amsterdam) als 
vervangend huisarts 
gewerkt in verschillende 
praktijken.  

In 2015 bracht de liefde 
mij naar België en ik werk 
tegenwoordig als 
spoedarts in Brussel bij 
'SOS médecins'. 

 

 

 

 

 

 
Vanaf 11 februari tot en met 
12 mei 2017  start ik - met 
veel enthousiasme! - in jullie 
praktijk als vervanger van  
Dr. Vanden Bulcke Julie, die 
met zwangerschapsverlof zal 
zijn.  

Gedurende deze 3 maanden 
kunt u dus bij mij terecht 
voor alle dagdagelijkse 
zaken.  

Als u vragen heeft, sta ik 
volledig tot uw beschikking!  

 

 

 

   

Zwangerschapsverlof Dr Julie Vanden Bulcke 
 

Dr Julie Vanden Bulcke zal afwezig zijn wegens zwangerschapsverlof van 
13/02/2017 tot en met 12/05/2017. 
Zij zal terug starten op maandag 15/05/2017. 
In haar afwezigheid kan u terecht bij één van de drie collega’s of bij vervangarts Dr 
Lê-Kha Tranviet. 
Afspraken kan u makkelijk maken online.  Let op als u online geen afspraak vindt en 
u wenst toch dringend een arts te zien, gelieve het secretariaat telefonisch te 
contacteren op 02/463 31 12.  Het secretariaat is enkel open van 8u-12u en van 
16u-18u.  Daarbuiten zijn we alleen voor dringende oproepen bereikbaar! 

http://www.doktoor.be/


 

 

 
  
 
        
 

        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

            
 
       
            

Steeds meer artsen maken 
gebruik van een 
elektronisch voorschrift. 
Maar wat wijzigt er op 1 
januari 2017? 

Als de voorschrijver een 
elektronisch voorschrift 
opstelt, dan print hij met 
zijn software geen kopie 
van dat voorschrift meer af, 
maar wel een ‘bewijs van 
elektronisch voorschrift’. 
Dat bewijs wordt niet 
ondertekend en heeft geen 
wettelijke waarde. Het 
heeft ook een andere lay-
out dan het klassieke 
voorschrift. Het is slechts 
een technisch middel voor 
de apotheker om toegang 
te krijgen tot het 
elektronisch voorschrift. 
Wanneer op het bewijs met 

Elektronisch Voorschrift vanaf 1/1/2017 
 

 In de gehele blauwe zone 
kan je maximum 2 uur 
gratis parkeren met je 
parkeerschijf. 

 

 

 

 

 

 

Blauwe Zone Markt Groot-Bijgaarden: vergeet je 
parkeerschijf niet te leggen! 

 

Gezondheidsgegevens raadplegen via de Patient Health 
Viewer 

 

de hand aanvullingen zijn 
toegevoegd, dan mag de 
apotheker daar geen 
rekening me houden. Enkel 
de inhoud van het 
elektronisch voorschrift telt. 

Wanneer een patiënt zich 
met het bewijs van 
elektronisch voorschrift 
naar de apotheker begeeft, 
scant die de barcode, voert 
het voorschrift uit en 
archiveert het elektronisch 
voorschrift. Het bewijs van 
elektronisch voorschrift 
wordt terug aan de patiënt 
gegeven, met als 
aanduiding dat het 
uitgevoerd werd. Een 
papieren document met 
een barcode is voorlopig 
nog nodig om praktisch-
technische redenen:          

de apotheker moet de 
barcode inscannen om het 
elektronisch voorschrift te 
kunnen ophalen. 

Is 2017 een overgangsjaar, 
dan wordt het systeem 
volledig ingevoerd in 2018. 
Vanaf 1 januari 2018 
worden de elektronische 
voorschriften de regel. 
Papieren voorschriften 
blijven uiteraard mogelijk in 
noodsituaties. Het papieren 
‘bewijs van elektronisch 
voorschrift’ zal ook 
progressief verdwijnen. Dat 
zal gebeuren wanneer de 
apotheker niet meer de 
barcode zal moeten 
scannen om het 
elektronisch voorschrift op 
te halen, maar in plaats 
daarvan de eID van de 
patiënt zal kunnen lezen. 
Papier zal nog gebruikt 
kunnen worden als de 
patiënt dat wenst, maar 
dan eerder om de patiënt 
informatie te geven die 
verstaanbaar is en nuttig 
voor het correct gebruik 
van zijn geneesmiddelen 
(bijvoorbeeld in de vorm 
van een medicatieschema). 

Voor het papieren 
voorschrift wijzigt er niets. 
Ook papieren voorschriften 
uitgeschreven voor 1 
januari 2017 blijven geldig 
tot het einde van de derde 
kalendermaand die volgt op 
de datum van het 
voorschrijven of die volgt 
op de datum waarop de 
voorschrijver het 
voorschrift afgeleverd wil 
zien. Doen er zich 
technische problemen voor 
dan kan de voorschrijver 
contact opnemen met de 

 De blauwe zone is 
doorlopend geldig tussen 
9u00 tot 18u00 op 
weekdagen en 
zaterdagen. 
(uitgezonderd zon- en 
wettelijke feestdagen en 
11 juli) 

 

 

 

 

 

 Bij het niet (correct) plaatsen 
van je parkeerschijf kies je 
automatisch voor het tarief 
van € 20 per dag. 

 


