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Contact : info@abrumet.be 

Bergstraat 11, 1000 Brussel 

www.brusselsgezondheidsnetwerk.be

Deel uw gezondheidsgegevens 

op een beveiligde manier

Mijn gezondheidsdossier 
volgt me overal

Veiligheid en privacy
Het Brusselse Gezondheidsnetwerk is streng beveiligd. Het 

voldoet aan de hoogste veiligheidscriteria en elke toegang tot 

uw gegevens wordt geregistreerd.

Zorgverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim en 

het gebruik van uw gezondheidsgegevens zonder toelating 

is bij de wet strafbaar. Alleen zorgverleners met wie u een 

zorgrelatie heeft, kunnen uw gegevens raadplegen.

Het Brusselse Gezondheidsnetwerk leeft de privacywet en de 

wet op de patiëntenrechten na.

Meer gedetailleerde informatie vindt u op :

www.brusselsgezondheidsnetwerk.be

5 praktische redenen om u in  
te schrijven:

 Overal in België geldig

 Minder medische onderzoeken

 Minder papieren

 Tijdsbesparing

 Gegarandeerde vertrouwelijkheid

Volg ons op 

Deelnemende leden

Met de steun vanEen initiatief van



Uw toestemming voor het delen 
van uw gezondheidsgegevens
Wanneer u zich op het Brusselse Gezondheidsnetwerk 
inschrijft, geeft u als patiënt de zorgverstrekkers die u 
behandelen uw akkoord om uw gezondheidsgegevens 
elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. 

Enerzijds is de toestemming geïnformeerd omdat deze een 
volledige informatie van de zorgverleners impliceert. Anderzijds 
is deze toestemming voor het delen van gezondheidsgegevens 

alleen geldig in het strikte kader van de continuïteit van 
uw zorg.

Uw inschrijving is vrijwillig, gratis, geheel beveiligd en overal 
in België geldig aangezien het Brusselse netwerk verbonden 
is met de vergelijkbare netwerken in Vlaanderen en Wallonië.

U kunt zich op elk ogenblik uitschrijven. De uitschrijving heeft 
wel een nationale draagwijdte.

Praktisch gezien
U kunt uw goedkeuring op verschillende manieren geven:
Alleen of samen met een zorgverstrekker : 

 • via het beveiligde platform van het Brusselse
Gezondheidsnetwerk. Gebruik de beveiligde applicatie
Itsme of uw elektronische identiteitskaart, uw kaartlezer
en uw pincode,

 • via een pdf-formulier dat u op de website kunt downloaden
en kunt terugsturen naar het secretariaat van Abrumet,

 • via uw zorgverleners: huisarts, apotheker, ...

 • via uw ziekenfonds,

 • via de opnamedienst van ziekenhuizen.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?
Alle zorgverleners met wie u een zorg- of therapeutische 
relatie heeft, of met andere woorden degenen die u in het 
strikte kader van de zorgcontinuïteit behandelen. En dit voor 
zover het om officieel erkende zorgverstrekkers gaat.

Afhankelijk van hun beroep kunnen ze toegang nemen tot 
een deel of de totaliteit van uw documenten. Raadpleeg ons 
reglement persoonlijke levenssfeer op onze website voor meer 
informatie.

Dit betekent dat de arbeidsgeneesheer, de geneesheer van 
uw ziekenfonds en van uw verzekeringsmaatschappij geen 
toegang tot uw gegevens hebben.

Het Brusselse Gezondheidsnetwerk
Het is een netwerk voor het elektronisch delen van 
gezondheidsgegevens, dat alle Brusselse en Belgische 
ziekenhuizen verbindt met de zorgverleners.

Dankzij dit netwerk hebben alleen zorgverstrekkers bij wie 
u in behandeling bent, te allen tijde en op een beveiligde 
manier een totaalbeeld van uw gezondheid, waar u ook in 
België wordt behandeld. Op deze manier kunnen zij u betere 
zorg verstrekken omdat ze uw medische voorgeschiedenis 
kennen.

Van uw kant heeft u minder papieren die u moet bewaren 
of doorgeven. Zo vermijdt u het risico dat u een medisch 
document kwijtraakt.

Al uw gedeelde documenten op één 
plaats!

Door uw gegevens te delen, kunnen zorgverleners u betere 
zorg verstrekken.  

De patiënten een betere zorgkwaliteit garanderen, dat is 
de missie die het Brusselse Gezondheidsnetwerk zich heeft 
gesteld. 

Welke gegevens worden gedeeld?
Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners 
kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw 
behandeling.

Het gaat bijvoorbeeld om :

 • de door uw behandelend arts opgestelde gezondheids-
samenvatting,

 • resultaten van bloedonderzoeken,

 • röntgenfoto’s,

 • consultatiebrieven en opnameverslagen,

 • verslagen van andere zorgverstrekkers, zoals thuis-
verplegers, vroedvrouwen, tandartsen... als zij op het
netwerk zijn aangesloten,

 • enz.

Al deze gegevens samen vormen het gedeeld gezond-
heidsdossier.

Als u dit nuttig acht, kunt u uw arts vragen bepaalde 
informatie niet te delen.

Uw gedeeld gezondheidsdossier
Het beveiligde platform van het Brusselse Gezondheids-
netwerk is de poort naar uw gedeeld gezondheidsdossier.

U beheert zelf de toegang tot uw medische gegevens.

Zo kunt u :

 • de inhoud van uw documenten raadplegen, als de auteur
u daar toegang toe heeft gegeven,

 • nagaan wie er toegang tot welk document heeft gehad,

 • een therapeutische relatie aanmaken of schrappen,

 • de toegang van een of meerdere zorgverleners tot een 
specifiek document of uw hele gedeelde dossier 
machtigen of weigeren.

Voor meer informatie raadpleegt u de videotutorials op ons 
YouTube-kanaal.

Mijn gezondheidsdossier 
volgt me overal




