Wat is e-health?
E-health is een elektronisch platform van de Belgische overheid. Via dit platform kunnen medische
gegevens op een veilige en correcte manier gedeeld worden tussen verschillende zorgverleners
(bv. huisarts, ziekenhuis, apotheker, mutualiteit). Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden
met de privacy van de patiënt. Enkel de zorgverleners met wie er een zorgrelatie is, krijgen toegang
tot dit platform. De arts van het werk, de mutualiteit of je verzekering kan deze gegevens niet zien.
Voordelen?
• De kwaliteit van de medische zorgen verbeteren
• De veiligheid van de patiënt garanderen
• De administratieve procedures in de gezondheidszorg vereenvoudigen
Welke gegevens worden er gedeeld?
Op het platform staat geen nieuwe informatie. Het is enkel de bedoeling om de informatieuitwisseling die nu op papier gebeurt, te elektroniseren. Het gaat over de informatie die de
zorgverleners nodig hebben om u op een goede manier te verzorgen. De huisarts selecteert de
nodige gegevens en zet ze op het platform. Enkele voorbeelden vaccinaties, medicatie, allergieën,
operatieverslagen, voorafgaande onderzoeken,…
Hoe toetreden?
Er zijn 2 manieren om u te identificeren en toegang te krijgen tot het platform:
• Met uw elektronische identiteitskaart
• Met uw gebruiksnaam, wachtwoord en token van de Belgische overheid.
Waarom aanmelden met uw identiteitskaart?
Bij de uitwisseling van medische gegevens is het natuurlijk zeer belangrijk dat de verzender en
ontvanger zeker zijn dat ze het over dezelfde persoon hebben. Daarom wordt het
identificatienummer van de sociale zekerheid gebruikt. Iedereen die in België woont, heeft zo’n uniek
nummer. Dit nummer staat onder andere op uw identiteitskaart en uw mutualiteitsklevers.
Kan de informatie gedeeld worden zonder dat de patiënt op de hoogte is?
De toegang tot medische gegevens via het eHealth-platform is enkel mogelijk als de patiënt hiervoor
toestemming heeft gegeven. De toestemming kan ook op elk moment stop gezet worden.
Meer weten?
https://www.ehealth.fgov.be/nl/burgers/on-line-diensten/patientconsent

