PERSBERICHT
WEEK VAN DE E-GEZONDHEID: 40% VAN DE BRUSSELAARS
INGESCHREVEN OP HET BRUSSELS GEZONDHEIDSNETWERK
19 april 2017 – 451.071 patiënten gaven al hun instemming voor de deling van hun
medische gegevens dankzij het Brussels Gezondheidsnetwerk, ten opzichte van 252.292
een jaar geleden. 7.371 medische hulpverleners zijn ingeschreven op het Netwerk,
waaronder 382 actieve huisartsen en 349 actieve specialisten. Een aanzienlijke toename,
die een aanzienlijke uitbreiding vormt van de kwaliteit van de gezondheidszorg in het
Brussels Gewest. Dit is overigens een aanmoedigende balans van de implementering van
het Beleidsplan e-gezondheid ondersteund door ministers van Gezondheid Didier Gosuin
en Guy Vanhengel, in samenwerking met Abrumet en de spelers op het vlak van
eerstelijnszorg.
De verbetering van de zorg voor patiënten, de vermindering van onnodige dubbele onderzoeken, de
vereenvoudigde en uitgebreide communicatie tussen de medische hulpverleners onderling ...
"Voortaan kunnen gezondheidsprofessionals snel en veilig toegang krijgen tot alle nuttige informatie
voor een optimale zorg", licht minister Didier Gosuin toe. "Een waarachtig digitaal
gezondheidsboekje, dat altijd toegankelijk en beveiligd is. Voortaan wordt de patiënt, met zijn
instemming, verzocht een actieve partner te worden in zijn gezondheid. Met name onze
beleidsmaatregelen voor de thuiszorg van kwetsbare en afhankelijke personen zijn gefaciliteerd."
Dankzij hun toelating aan het e-gezondheidsnetwerk maken de patiënten het de artsen (huisartsen
en specialisten) mogelijk directe toegang te hebben tot hun medische gegevens. "Dit zorgt voor
tijdwinst en meer doeltreffendheid die, in bepaalde ernstige situaties, levens kunnen redden",
verklaart minister Guy Vanhengel. E-gezondheid is de toekomst: ze maakt de behandeling van
patiënten sneller, correcter, holistischer. Los van de tijdwinst kan de patiënt dankzij deze
informatiedeling tussen professionals vermijden om verschillende keren hetzelfde onderzoek te
ondergaan (analyse, röntgenfoto, MRI …). Zo zorgt die deling ook voor besparingen in het
gezondheidszorgbudget."
Sinds 2015 werd er in Brussel al 2,5 miljoen euro besteed aan e-gezondheidsprojecten. Het betreft
projecten georganiseerd rond 6 prioritaire werven die werden vastgesteld voor de uitrol van de egezondheid in Brussel tegen 2019:
1) Chronische ziekten en afhankelijkheid
2) Automatisering van de ziekenhuizen en gegevensdeling
3) De huisartsenwachtdienst op een netwerk zetten
4) Begeleiding van de eerstelijnszorgverleners

5) Sensibilisering en opleiding van de patiënten
6) Geestelijke gezondheid
Indien de planning van het Federale e-gezondheidsplan 2015-2018 kan worden gerespecteerd, zullen
alle huisartsen in 2019 voor al hun patiënten beschikken over een elektronisch medisch dossier
(EMD).

Week van de e-gezondheid van 24 tot 28 april
De "Week van de e-gezondheid" loopt van 24 tot 28 april in het Brussels Gewest. Dit vormt de ideale
gelegenheid om, in partnerschap met Abrumet en alle partners van het platform egezondheid.brussels (lifetech.brussels, Agoria, Innoviris en PAQS), de Brusselaars nog meer te
sensibiliseren over de voordelen van het beveiligd delen van hun gezondheidsgegevens. Dit is ook
een mooie kans om de talrijke Brusselse startups, scale-ups of geïnformeerde ondernemingen die
actief zijn in de e-gezondheid te huldigen. Wat er tijdens deze week op het programma staat?
Ontmoetingen tussen de actoren uit de gezondheids-, innovatie-, ondernemings- en egezondheidssector, concrete informatieverstrekking en een sensibiliseringscampagne over het
belang van e-gezondheid in het dagelijkse leven van de patiënten en artsen.
Meer informatie over het Brussels e-gezondheidsplan: www.brusselsgezondheidsnetwerk.be
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