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Overzicht van de avond 
Waarom:  wat zijn de voordelen/risico’s van het delen van gegevens?  

Hoe:   via welke structuren is dit mogelijk?  

Wat:   welke gegevens kunnen worden gedeeld en zijn beschikbaar? 

  welke gegevens kan zorgverlener en patiënt inkijken/aanpassen? 

Meer info:  interessante websites 

Vragen 

Discussie 
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Waarom: wat zijn de voordelen/risico’s van 
het delen van gegevens?  
 

 Een betere kwaliteit en continuïteit van de zorg 

    (zorgteam beschikt over complete en actuele gegevens) 

 Administratie vlotter, efficiënter en correcter 

 Veiligheid en privacy garanderen 
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Hoe: via welke structuren is dit mogelijk?  

• Enkel uitwisseling van gegevens via therapeutische relatie 

• Alleen je eigen zorgteam kan gegevens zien 

• Maximaal 15 maanden na het laatste contact 

• Er moet een éénmalige ‘geïnformeerde toestemming’ gegeven’ zijn 
(www.patientconsent.be) 

• Mogelijkheid tot blokkeren van bepaalde zorgverleners indien gewenst 

• De “sleutel” waarmee je jezelf identificeert is je eID-kaart (geen SIS-kaart). 

• Pincode van eID-kaart ! 

• Patiënten hebben toegang tot hun gegevens via Patient Health Viewer 

 

 

http://www.patientconsent.be/
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Hoe worden mijn gegevens bewaard?  

• Vitalink en hubs (kluizen) 
van ziekenhuizen staan met 
elkaar in verbinding.   

• Veiligheid en privacy worden 
gegarandeerd via grondige 
versleuteling van gegevens. 
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Vitalink 

Vitalink introductie 
https://www.youtube.com/watch?v
=cqo5vaWkSMI 

Delen van gegevens: elke actor houdt zijn 
eigen dossier bij maar kan bepaalde 
onderdelen ervan delen met andere actoren 

Enkel toegang voor zorgverstrekkers met een 
“zorgrelatie” (afhankelijk van hun rol).  

Geen toegang voor IT-administrators, 
overheid, e-Health-platform 

Geen toegang zonder de actieve medewerking 
van de houder van de 2e sleutel 

https://www.youtube.com/watch?v=cqo5vaWkSMI
https://www.youtube.com/watch?v=cqo5vaWkSMI
https://www.youtube.com/watch?v=cqo5vaWkSMI
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Patient Health Viewer  
(vanaf juni Myhealthviewer) 

• Speciale softwaretoepassing voor patiënten via ziekenfondsen 

• Veilige verbinding met Vitalink 

• Enkel zorgverleners kunnen gegevens toevoegen/wijzigen 

• Speciale procedure om gegevens te verwijderen 

• Alle bewegingen worden geregistreerd 

• Bij start MyHealthViewer ook toegang mogelijk via It’s Me app 







Wat:  
Welke gegevens kunnen (niet) worden gedeeld? 
Welke gegevens zijn beschikbaar? Voor wie? 
• Persoonlijke gegevens die je deelt binnen je eigen “zorgteam” 

• Reeds beschikbare diensten: 

 * elektronisch voorschrift 

 * Samenvatting huisarts dossier (SumEHR) 

 * Medicatieschema 

 * Vaccinatiegegevens 

 * Resultaten bevolkingsonderzoeken 

 * Hospitaalgegevens 

 * Attesten uitwisselbaarheid 

 * Verzekerbaarheid 
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Het elektronisch voorschrift 
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Samenvatting medisch dossier (SumEHR) 

• SumEHR: Summarised Electronic Health Record 

• Gemaakt door huisarts (die ook GMD beheert) 

• Alleen de belangrijkste gegevens 

• Enkel zorgverleners met toestemming kunnen SumEHR zien, maar: 

• Via CoZo kan patiënt wel SumEHR zien 

• In het nieuwe MyHealthViewer worden gegevens SumEHR ook 
zichtbaar voor patiënt 

 

 



SumEHR 
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Medicatieschema 
 

• huisarts, huisapotheker en thuisverpleegkundigen maken en delen 
samen het medicatieschema 

• Zorgverlener moet schema ‘uploaden’ 

• Patiënt kan eigen schema zien via Patient Health Viewer 
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Vaccinatie gegevens, resultaten 
bevolkingsonderzoeken 

• Patiënt kan eigen schema zien via Patient Health Viewer” 

• Waarom? Vaccinatiegegevens veel vlotter beschikbaar maken en  
papieren vaccinatieboekje vervangen 

• Onderzoeken rond dikke darmkanker, borstkanker, 
baarmoederhalskanker: uitnodigingen, deelnames en resultaten 

 



 

ReumaNet 2018 19 
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Hospitaalgegevens 

De Vlaamse patiënt kan zijn gegevens zien via de 2 Vlaamse 
netwerken: CoZo en Mynexushealth  
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Administratie vlotter laten verlopen 

- Attesten voor terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen 

- E-attest (vervanging groen of wit document) 
- Voorlopig on hold wegens fiscaal probeem 

- Artsen kunnen nu al gebruiken 

- Groot voordeel voor patiënt (tijd en geld) 

- Verzekerbaarheid en maximum factuur 
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Meer info: interessante websites 

http://www.éénlijn.be/ 

www.patientconsent.be 

https://www.ehealth.fgov.be/nl/ 

http://www.vitalink.be/ 

https://www.nexuzhealth.be/nl/mynexuzhealth 

https://www.cozo.be/ 

 

Patient Health Viewer via de websites van de ziekenfondsen! 

 

Studie Ugent rond ethische vragen rond elektronische uitwisseling: 

http://survey.flw.ugent.be/index.php/135542?token=digitaal 

 

 

 

http://www.éénlijn.be/
http://www.éénlijn.be/
http://www.patientconsent.be/
https://www.ehealth.fgov.be/nl/
https://www.ehealth.fgov.be/nl/
https://www.ehealth.fgov.be/nl/
http://www.vitalink.be/
http://www.vitalink.be/
https://www.nexuzhealth.be/nl/mynexuzhealth
https://www.nexuzhealth.be/nl/mynexuzhealth
https://www.cozo.be/
https://www.cozo.be/
http://survey.flw.ugent.be/index.php/135542?token=digitaal
http://survey.flw.ugent.be/index.php/135542?token=digitaal
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Vragen? 
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Discussie 

Dilma heeft haar borsten laten onderzoeken. Normaal kan zij via de computer 
de resultaten zien op de website van het ziekenhuis. Ze probeerde de resultaten 
te zien maar kon ze niet vinden. 

Haar afspraak met de specialist is een paar dagen later. Die heeft slecht nieuws: 
Dilma heeft borstkanker. Ze is boos dat ze de resultaten niet op de computer 
kon zien. De dokter legt uit dat dit was om haar het slechte nieuws persoonlijk 
te vertellen, zodat ze het niet op de computer moest lezen.  

Dilma zegt dat ze het liever wel geweten had, dan had ze zich beter op de 
consultatie kunnen voorbereiden. Ze vindt dat patiënten het recht hebben om 
dit te zien, ook als het slecht nieuws is.  

 

Wat zou volgens u de beste oplossing zijn? 

 

 
Uit studie UGent: “Ethische vragen rond uw elektronisch medisch dossier” – zie link slide 16 
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Discussie 

Bart neemt Viagra voor erectieproblemen. Zijn huisarts en apotheker zijn 
hiervan op de hoogte. Bart heeft wel bepaald dat andere dokters deze 
informatie niet op de computer kunnen zien.  

Hij moet nu op controle bij zijn hartspecialist, die hem een nieuw 
geneesmiddel voorschrijft. Dat mag niet samen met Viagra genomen 
worden, maar de hartspecialist weet niet dat Bart dit neemt. Bart neemt 
beide medicamenten samen in en krijgt ernstige bijwerkingen.  

Wie is verantwoordelijk voor dit probleem?  

Uit studie UGent: “Ethische vragen rond uw elektronisch medisch dossier” – zie link slide 16 
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Discussie 

Anna had vroeger een alcoholprobleem maar drinkt al vijf jaar niet meer. Ze vraagt 
aan haar huisarts om dit oude probleem niet via de computer te versturen naar 
andere dokters. Haar huisarts is niet akkoord en vindt dat dit belangrijke informatie 
is, die moet gekend zijn bij andere dokters die haar opvolgen. Het kan belangrijke 
informatie zijn om haar goed te kunnen behandelen en het risico op medische 
fouten te verlagen.  

Maar Anna is bang dat dokters misschien een verkeerd beeld van haar kunnen 
krijgen wanneer ze dit lezen voor ze haar ontmoeten tijdens een consultatie. Ze 
vindt dat zij dit moet kunnen beslissen omdat het over haar gaat. Ze wil het zelf 
kunnen vertellen in een gesprek om zo meer controle over haar eigen gegevens te 
krijgen.  

Wat moet de huisarts volgens u best doen? 

 
Uit studie UGent: “Ethische vragen rond uw elektronisch medisch dossier” – zie link slide 16 
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Dank voor 
uw 

aanwezigheid! 
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