FMD

Falsified Medicines Directive

Je registreren in het BeMVO systeem
In het kort
• Op 9 februari 2019 start de geneesmiddelenverificatie.
• Overgangsfase tot eind april 2019.
•
•

•

Door de overgangsperiode mogen de producten die een Alert
geven
tijdens de FMD verificatie, afgeleverd worden zonder rekening te houden met
dit alert, tenzij je als apotheker fraude vermoed.
Gelieve alle verpakkingen met een Unieke Barcode te scannen met de Unieke
Barcode en niet met de 2D GS1 barcode, aangezien deze producten per definitie
buiten de scope van FMD vallen en dus sowieso wellicht aanleiding geven tot
een fout tijdens de FMD verificatie.
De apotheker blijft verantwoordelijk voor de afgeleverde specialiteiten.

Wat moet jij doen?
• Je registreren in het BeMVO systeem
Hoe doe je dat?
Benodigdheden:
1. De email van BeMVO die u heeft onvangen van pha@bemvo.be
USER CREDENTIALS : voorbeeld
Type
Pharmacy
Location
Apotheek Officinall NV / Sint-Martens-Latem
Client
PHA-BE
User
P123456
LOGIN – User Name PHA-BE/P123456
Initial Password
R8tgs%/jsibdla

2. Uw Paswoord voor toegang tot het Certificaat (TAN) ************** dat u zal
worden toegestuurd per post op het adres dat u bij de inschrijving hebt aangegeven.
3. Uw Officinall apotheeksoftware.

Wat als?
Je hebt geen paswoord voor toegang tot het Certificaat (TAN) via de post ontvangen?
Je hebt geen email van BeMVo heb ontvangen?
Je hebt andere vragen rond FMD?
Mail naar pha@bemvo.be of bel BeMVO op +32 2 302 70 50

• Bel hiervoor niet naar de helpdesk van Officinall.

Werkwijze
•

Log in in de EhealtProxy

met je eID.

1. In het rood staat dat je je gegevens nog dient in te geven!
2. Druk daarom op Instellingen links boven.
3. Kies FMD optie

1. Geef bij de instellingen uw User Credentials in uit de email van BeMVO, zie
voorbeeld bij benodigdheden blz1.
2. Geef bij de instellingen Uw Paswoord voor toegang tot het Certificaat (TAN)
**************
3. Druk op Download
4. Bewaar!

Je bent geslaagd!

FMD berichten
•
•
•
•

Bij het inloggen met je eID in de Ehealth Proxy, kijk dan of je geen bericht hebt van
FMD.
Druk op aanvaard wanneer je FMD verder wil gebruiken.
Dit moet je binnen 39 dagen doen, anders heb je geen toegang meer tot het FMD.

Druk op FMD bericht

Aanvaard indien je akkoord bent.
Indien je niet akkoord bent eindigt
de toegang tot de FMD service na
39 dagen vanaf het eerste bericht.

Het Officinall Team

