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1 Context 

De leden van het verzamelde College die verantwoordelijk zijn voor het gezondheidsbeleid, 

kenden een subsidie toe aan de vzw Abrumet met het oog op de uitvoering van het plan 'e-

health' in het Brussels Gewest. Het doel is om een veilige elektronische uitwisseling van 

informatie tussen belanghebbenden in de gezondheidszorg te bevorderen, met inachtneming 

van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim. 

Dit past uiteraard in het actieplan e-gezondheidszorg 2019-2021 dat werd opgesteld in overleg 

met alle betrokken federale entiteiten en deelstaten. Het beoogt enerzijds de kwaliteit en 

continuïteit van de zorg te garanderen door de permanente beschikbaarheid van 

gezondheidsgegevens van patiënten, en anderzijds om de samenwerking en communicatie 

tussen zorgverleners te optimaliseren met het oog op een betere patiëntenopvolging. 

  

 

2 Missies van Abrumet 

Als platform voor elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens voert de vzw Abrumet 

de hieronder beschreven missies uit, in de hierna bepaalde volgorde van prioriteit: 

 

1) De eerste missie van Abrumet is de uitwisseling van gezondheidsgegevens technisch 
mogelijk maken tussen ziekenhuisartsen en huisartsen, 24 uur per dag en 7 dagen 
per week: 

a. Voor ziekenhuisdocumenten biedt het Brussels Gezondheidsnetwerk de 
functionaliteiten van een hub: de gegevens afkomstig van ziekenhuizen blijven 
gehost bij de ziekenhuizen zelf, het Brussels Gezondheidsnetwerk heeft enkel 
een lijst met links die doorverwijzen naar de servers van de ziekenhuizen. 

b. Voor de huisartsen (die zelf niet over een server beschikken die 24 uur per dag 
en 7 dagen per week functioneert) stelt het Brussels Gezondheidsnetwerk een 
kluis ter beschikking, de 'Brusafe', waarop de documenten (voornamelijk de 
SUMEHR's) van huisartsen worden gehost.  

De gegevensuitwisseling gebeurt volgens de Belgische KMEHR-norm. De toegankelijke 

documenten zijn in pdf-formaat.  

 

2) De tweede missie van Abrumet is de uitwisseling mogelijk maken met de andere 
eerstelijnsverzorgers die de patiënt omringen: thuisverplegers, fysiotherapeuten, 
kinesisten, verloskundigen, enzovoort. Abrumet stelt hen een specifieke kluis ter 
beschikking, de ‘Brusafe+’1, die 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is. 
Deze kluis onderscheidt zich doordat het een tool is voor uitwisseling van 

 
1  Let op: verwar Brusafe+ niet met de kluis Brusafe, die in punt 1 aan bod kwam en ter beschikking 
wordt gesteld van de huisartsen. 
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gestructureerde gegevens op basis van de internationale IHE-normen en -
standaarden.  
 

3) De derde missie bestaat in het opvolgen van het eGezondheidsplan 2019-2021 om 
de kabinetten van de ministers die in het Brusselse Gewest bij de eGezondheid 
betrokken zijn, alle strategische en technische informatie ter beschikking te stellen die 
nodig is om beslissingen te nemen. Abrumet helpt het kabinet ook om parlementaire 
vragen te beantwoorden over technische aspecten van de uitwisseling van 
gezondheidsgegevens.  
 

4) De vierde missie betreft het informeren en/of opleiden van de (zorg)actoren die zijn 
betrokken bij de eGezondheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,  

a. De huisartsen, in samenwerking met de FBHAV en de BHAK; 
b. Ziekenhuisartsen, in samenwerking met de opleidingsverantwoordelijken in 

ziekenhuizen; 
c. Multidisciplinaire zorgverstrekkers, in samenwerking met Brusano; 
d. De patiënten, in samenwerking met onder meer de ministeriële kabinetten, de 

LUSS, het VPP. 
 

5) De vijfde missie is de deelname, namens België, aan het proefproject rond het delen 
van samenvattingen van gezondheidsdossiers, opgesteld door de huisartsen op 
Europees niveau (project Connecting Europe Facilities). 

 

 

3 Activiteitenverslag 2020 

Inleiding  
 

2020 was opnieuw een uitzonderlijk jaar als gevolg van COVID. De gezondheidscrisis had in 

verschillende opzichten een impact op Abrumet: 

- er liepen diverse projecten om huisartsen of ziekenhuizen, maar ook patiënten te 

ondersteunen. 

- Sommige architectuurelementen werden aangepast, meer bepaald om patiënten 

toegang te verlenen tot hun testgegevens, zelfs zonder toestemming om 

gezondheidsgegevens te delen. 

- Dat vergde meer communicatie met de verschillende stakeholders en begunstigden. 

- Sommige programma's moesten ook worden herbekeken, bijvoorbeeld het vervangen 

van fysieke opleidingssessies door webinars. 

- Uiteraard moest dit ook gebeuren door een team dat op afstand werkte. 

Globaal bekeken is de vereniging erin geslaagd om al haar geplande missies en projecten uit 

te voeren. We konden ook andere niet-geplande en niet-begrote projecten realiseren, en bleven 

binnen het vastgelegde budget. 

Dit was allemaal mogelijk dankzij de motivatie en knowhow van het team dat zeker een 

schouderklopje verdient. 



 

 
 

PAG

E    \* 

MER

GEF

ORM

AT2 

5 

 

3.1. Structuurkosten 
 

Als we de correctie van de onroerende voorheffing op eigendom van 2019 die niet was voorzien, 

in mindering brengen, dan werd het budget gerespecteerd tot op minder dan 3.000 EUR. 

Toch stellen we grote afwijkingen vast ten opzichte van de aangelegde voorzieningen: 

− Huur: de tenlasteneming van de onroerende voorheffing op eigendom werd ook niet in 

aanmerking genomen voor 2020, wat een deel van het verschil verklaart. Ter 

vergelijking: toen de kantoren zich nog in het zakencentrum Regus bevonden, 

bedroegen de huurkosten 45.940 EUR voor 4,1 VTE's of 11.204 EUR/VTE. In 2020 

komen we voor het eerste volledige jaar in onze gehuurde kantoren in de Bergstraat uit 

op een totaal van 52.194 EUR voor 7,8 geplande VTE's, of 6.692 EUR/VTE. De huur 

van eigen kantoren blijft dus een heel goede beslissing. 

− IT-kosten: de vorige boekhouder was vergeten de informatica-apparatuur af te schrijven. 

De nieuwe boekhouder heeft dit rechtgezet bij de afsluiting van 2019 (uitgevoerd in mei 

2020). Dit kon evenwel niet in aanmerking worden genomen bij het opstellen van het 

budget voor 2020 in november 2019. 

− Boekhoudkosten: de kosten blijven hoger dan bij de vorige boekhouder (14.461 EUR in 

2018), hoewel we een besparing dachten te realiseren. De samenwerking verloopt 

echter uitstekend en de boekhouding gebeurt nu correct, ook de analytische 

boekhouding, wat het veel makkelijker maakt om onze subsidies te verantwoorden. 

− Cyber-verzekering: na onze aanbestedingen hebben we een adequate dekking kunnen 

vinden voor een veel voordeliger bedrag dan verwacht. 

− HR-beheer: na een moeilijke periode in 2019 zijn we opnieuw intern beginnen te 

rekruteren, waardoor we deze post aanzienlijk konden terugdringen.  

 

 

3.2. Human Resources 
 

Het aantal voltijdse equivalenten binnen het team bedraagt 6,8. Eind 2020 hadden we 

gepland om 7,8 voltijdse equivalenten tewerk te stellen. Uiteindelijk is het bij gebrek aan 

geschikte kandidaten niet gelukt om de geplande rekrutering uit te voeren binnen het IT-team. 

De HR-kosten lagen dus minder hoog dan verwacht. 

De uitsplitsing van de loonkosten tussen de verschillende hierboven toegelichte grote missies 

van Abrumet gebeurde als volgt (in waarde): 

− Missie 1: technisch onderhoud en interne ontwikkeling van het Brussels 

Gezondheidsnetwerk: 12,5 %. Deze relatief lage kostenpost wordt verklaard door de 

uitbesteding aan Fratem. 

− Missie 2: Brusafe+: 45,3 % (in plaats van de geplande 40,3 % in 2019) 

− Missie 3: opvolging van de roadmap van eGezondheid: 7,2 % 

− Missie 4: corporate communication and training: 21,2 % (in plaats van de geplande 

33,0 % in 2019) 
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− Missie 5: opvolging van het Europese project (CEF): 12,1 % 

− Missie 6: opvolging van het Benelux-project 1,2 % 

− Missie 7: coördinatie met de verschillende Brusselse actoren via het eHealth Brussels-

platform 0,5 % 

 

 

3.3. MISSIE 1: Ontwikkeling en onderhoud van het Brussels 
Gezondheidsnetwerk 

 

Het onderhoud en de nieuwe technische ontwikkelingen van de hub en de kluis Brusafe worden 

toevertrouwd aan de Fratem, die het Waalse gezondheidsnetwerk beheert. Momenteel is 

contractueel bepaald dat we 25 % van de reële kosten met betrekking tot de 

gemeenschappelijke werking van onze beide netwerken ten laste nemen. 

Voor het normale en voorzienbare gedeelte van de dienstverlening – de covid-pandemie buiten 

beschouwing gelaten - moet worden opgemerkt dat we 14.000 EUR lager uitkomen dan begroot 

en dat de kosten ook lager liggen dan in 2019. 

Anderzijds leiden de verschillende initiatieven of ontwikkelingen in het kader van deze pandemie 

tot een totale overschrijding van 36.192 EUR voor drie verschillende projecten: 

− SafeLink 

− Toegang tot PCR-testresultaten, ook voor patiënten zonder toestemming om 

gezondheidsgegevens te delen, waardoor we de architectuur moesten veranderen. 

− Toegang tot de in Vaccinnet geregistreerde vaccinatiegegevens 

Vanaf het begin van de gezondheidscrisis hebben we in samenwerking met het Waalse 

gezondheidsnetwerk een betrouwbare en gratis tool ontwikkeld om huisartsen te helpen bij het 

op afstand volgen van patiënten van wie vermoed wordt dat ze COVID-19 hebben.  SafeLink 

is een platform dat goedgekeurd is door het Franstalige College van huisartsen en de SSMG. 

SafeLink ging zowel in Brussel als in Wallonië van start op 28 maart 2020.  

Dit platform voor thuisopvolging heeft meerdere doelstellingen: 

− Het werk van professionele zorgverleners vergemakkelijken 

− Zorgen voor een optimale en dagelijkse opvolging van de patiënten dankzij het 

dashboard- en alarmsysteem 

− Contactbesmettingen vermijden  

− Ziekenhuizen en triagecentra ontlasten 

− Ziekenhuisbedden voorbehouden voor ernstig zieke patiënten. 

Het principe is eenvoudig: de arts registreert in de tool zijn patiënt van wie hij vermoedt dat hij 

COVID heeft. De patiënt krijgt elke 12 uur een sms waarin hem gevraagd wordt enkele 

parameters te registreren via een formulier. Deze parameters worden geanalyseerd door een 

algoritme dat een kleurcode toekent volgens de ernst van de toestand van de patiënt. Het 

systeem verwittigt automatisch de arts wanneer de gezondheidstoestand van de patiënt 

achteruitgaat. 
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Deze SafeLink-tool is rechtstreeks toegankelijk vanuit de portaalsite Brussels 

Gezondheidsnetwerk.  

Op 48 uur tijd hebben bijna 600 artsen zich geregistreerd op deze nieuwe tool om meer dan 500 

patiënten op te volgen. In de eerste 4 maanden dat de tool operationeel is, verstuurde het 

Brussels Gezondheidsnetwerk ongeveer 420.000 sms'en naar patiënten van wie vermoed werd 

dat ze COVID hebben. Bij de opstart noteerden we een piek in de verzendingen (tussen 7.000 

en 8.000 sms'en/dag), daarna zijn de cijfers geleidelijk gezakt. Medio juli 2020 stagneerden de 

cijfers rond 4.300 sms'en/dag. Gelukkig konden we een partnerschap afsluiten met operatoren 

voor mobiele telefonie zoals Orange, Ringring, Base, Proximus en Telenet, waardoor we gratis 

toegang hadden tijdens de belangrijkste gebruiksperiode. 

We hebben een rondvraag gehouden vier maanden na de opstart van SafeLink en daaruit bleek 

dat de artsen tevreden zijn: 

− Van de artsen die op het platform zijn geregistreerd, heeft bijna de helft patiënten 

geregistreerd. Wie de tool niet gebruikte, geeft aan dat dit grotendeels komt omdat ze 

geen complexe COVID-gevallen binnenkregen (59 % van de niet-gebruikers). 

− Van de artsen die patiënten hebben geregistreerd, oordeelt 50 % dat de tool hen 

geruststelde als arts (ze voelden zich minder alleen tegenover de ziekte) en 52 % vindt 

dat ze erdoor werden geholpen. 

− Een groot deel van hen (46 %) vindt ook dat de tool geruststellend was voor de patiënt. 

− Op het eerste gezicht leek de tool complex, maar 2/3 van de gebruikers vonden 

SafeLink uiteindelijk niet ingewikkeld om te gebruiken. 

− 58 % van de respondenten zou bereid zijn om SafeLink (opnieuw) te gebruiken als dat 

nodig zou zijn tijdens een 2e golf. 

− 62 % van de respondenten denkt zelfs dat het Brusselse en Waalse 

Gezondheidsnetwerk analoge tools zouden moeten ontwikkelen voor de thuisopvolging 

van patiënten met andere ziekten. 

 

Voor de toegang tot de resultaten van de PCR-tests hebben we voor alle patiënten twee nieuwe 

toegangssystemen geïmplementeerd, zelfs voor patiënten zonder toestemming om 

gezondheidsgegevens elektronisch te delen: 

1. Verzending van beveiligde sms'en voor rekening van ziekenhuislaboratoria die 

verbonden zijn met het Brussels Gezondheidsnetwerk (alle ziekenhuislaboratoria in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, behalve het IBC-laboratorium, dat verbonden is aan 

het CoZo). Dankzij deze sms'en kregen patiënten, na de geboortedatum van de 

betrokken persoon te hebben ingevuld, toegang tot het resultaat van de COVID-test (elk 

type test). Deze service werd gratis ter beschikking gesteld van ziekenhuizen na de 

garantie dat deze kosten ten laste zouden kunnen worden genomen door de GGC. 

2. Terbeschikkingstelling van alle resultaten via een miniportaalsite, ongeacht het 

laboratorium van het land dat de analyses heeft uitgevoerd, via een API die verbonden 

is met Sciensano. De toegang was beperkt tot 14 dagen, omdat de hostingperiode van 

de resultaten bij Sciensano ook beperkt is tot 14 dagen. 

De resultaten waren uiteraard ook beschikbaar via de traditionele weg voor de patiënten met 

goedkeuring om gezondheidsgegevens te delen. We herinneren eraan dat dit als voordeel 

heeft dat: 
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− ook zorgverleners die een geldige therapeutische relatie hebben met deze patiënt, 

toegang kunnen krijgen, 

− deze resultaten 'permanent' beschikbaar zijn (30 jaar).  

De vraag naar toegang tot de COVID-testresultaten leidde tot een boom in de verbindingen met 

het patiëntenportaal, met in september meer dan 250.000 connecties. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− September + oktober 2019: 7.944 verbindingen met het patiëntenportaal 

− September + oktober 2020: 318.944 verbindingen 

Aantal unieke gebruikers: 

− alleen al in oktober 2020 tellen we in totaal 234.000 verbindingen voor ongeveer 

63.000 verschillende personen, wat neerkomt op bijna 4 verbindingen per patiënt in 

oktober. 

− November 2020: in totaal 53.300 verbindingen voor 20.562 verschillende personen. 

 

We hadden al enkele maanden hiaten vastgesteld in de statistieken waar we tot nu toe over 

beschikken. Aangezien het budget het mogelijk maakte, werd in augustus een bestek gemaakt 

om Abrumet een eigen tool te bieden waarmee het de statistieken kan extraheren en 

gebruiken. De opdracht werd gegund aan het bedrijf Agilos (Qlik).  

Onze voorkeur ging uit naar het aanbod van dat bedrijf om diverse redenen. Onder meer:  

− De integratie in Sales Force, het CRM-systeem dat we al gebruiken in het kader van de 

opleidingen 

− Hun kennis van de gezondheidssector en BMUC-indicatoren die we nodig hebben. 

Abrumet zal hierdoor om te beginnen over betrouwbare en completere statistieken beschikken.  

Bovendien zouden ziekenhuizen, wanneer het hen uitkomt en volledig onafhankelijk, toegang 

hebben tot meer gedetailleerde en anonieme statistieken. 
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Dit project moest in december 2020 zijn afgerond, maar is nog altijd aan de gang door vertraging 

die te wijten is aan het feit dat we de prestaties en het RAM-geheugen aan de behoeften 

moesten aanpassen.  

 

Om ons kwaliteitsbeheer te verbeteren en de actiepunten en open tickets met tracing te kunnen 

beheren, besliste Abrumet in 2019 om een eigen ticketingsysteem te ontwikkelen. Een eerste 

versie van het systeem Jira werd geïmplementeerd op de cloud van Atlassian, maar in 2020 

wilde Abrumet het overzetten naar onze eigen fysieke servers om redenen die te maken hebben 

met licenties, beveiliging en de GDPR.  Dit project heeft ook vertraging opgelopen als gevolg 

van de vertraging bij de installatie van de fysieke servers (zie hieronder). 

Deze tool stelt medewerkers in staat om open tickets, lopende projecten en actiepunten beter 

te beheren. Het doel is gebruikers een beter overzicht en opvolging van de aanvragen en 

projecten te bieden, wat in het voordeel is van al onze gebruikers: ziekenhuizen, artsen, andere 

zorgverleners en natuurlijk ook patiënten. 

 

Tot slot hebben we ondanks de COVID-omstandigheden onze in 2019 opgestarte initiatieven 

voortgezet om de nauwe banden met onze leden te onderhouden: 

− Verzending van de kalender van de vergaderingen van de instanties vóór de start van 

elk semester. 

− Organisatie van juridische workshops (de workshops worden opgezet in het kader van 

de herziening van het contract en handelen over thema's zoals de geïnformeerde 

toestemming van de patiënten in een ziekenhuisomgeving). 

− Organisatie van technische workshops om de oorzaken van vergissingen te 

identificeren en te verhelpen. 

− Hervatting van de verzending van de newsletters naar de ziekenhuizen. 

− Organisatie van infosessies binnen de ziekenhuizen die het wensen en ons de vraag 

stellen, om hun administratieve en medische personeelsleden een opleiding te geven 

voor de inschrijving van patiënten en een correct gebruik van het netwerk. 

 

 

3.4. MISSIE 2: Ontwikkeling en onderhoud van Brusafe+ 
 

Het budget voor Brusafe+ in 2020 omvatte twee luiken: 

− Een operationeel gedeelte, gedekt door het jaarlijkse werkingsbudget voor een 

bedrag van 499.590 EUR. 

− Een gedeelte ontwikkeling en begeleiding voor de verdere implementering van de 

kluis, gedekt door de set-upsubsidie van Brusafe+, waarvan de geldigheidsduur kon 

worden verlengd tot eind 2020, voor een bedrag dat in september op een buitengewone 

RvB geraamd werd op 599.950 EUR.  
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Met betrekking tot deze missie 2 die, volgens de overeenkomst met de GGC, bedoeld is om de 

gegevens van de eerste lijn in Brussel te beheren, moeten we verschillende aspecten 

onderscheiden: 

− De implementering van de kluis Brusafe+ in de CDA/XDS-omgeving, zoals gepland 

in de in 2016 opgestelde subsidieovereenkomst. 

− De implementering van een FHIR-kluis, zoals gepland in het eGezondheidsplan 2019-

2021. Dit aspect was uiteraard niet opgenomen in de overeenkomst met betrekking tot 

de subsidie voor de set-up van Brusafe+. Niettemin kon dit gerealiseerd worden in de 

set-up subsidie-envelop die verlengd werd tot in 2020. 

Hier werden de eerste denksporen en ontwikkelingen aan toegevoegd met betrekking tot de 

voorbereiding en implementatie van hubfunctionaliteiten, zoals voorgesteld in de 

programmatie van 2021, om ziekenhuizen in de toekomst te kunnen aansluiten voor de 

uitwisseling van gestructureerde gegevens in FHIR. 

Hieronder leest u de voornaamste punten met betrekking tot de verwezenlijkingen van 2020 

voor elk van de twee CDA/XDS- en FHIR-omgevingen, evenals die welke bruikbaar zijn voor 

beide omgevingen. 

 

XDS-omgevingen 

In 2020 wilde Abrumet nieuwe functionaliteiten integreren in Brusafe +, wat neerkwam op de 

afronding van release v3 en daarna de voorbereiding van release v4.  

We hebben het nodige gedaan om: 

− de therapeutische uitsluitingen op het eHealth-platform te controleren en te 

synchroniseren. 

− het profiel van de dienstverleners in de door het eHealth-Platform gehoste DB COBRHA 

te controleren om op termijn het handmatige validatiesysteem door een borgsteller te 

kunnen vervangen (op het niveau van elke beroepsfederatie). 

− test- en acceptanceomgevingen te implementeren. 

− een systeem voor het beheer van certificaten (PKI) en een firewall te implementeren.  

− gebruikers de mogelijkheid te bieden zich via Itsme te authenticeren. 

− een aantal correcties aan te brengen in de eerste releases. 

− de verbinding van een app van het Brussels Gezondheidsnetwerk met de server van 

Brusafe+ technisch mogelijk te maken.  

Het doel van de app van het Brussels Gezondheidsnetwerk is multidisciplinaire zorgverleners 

zonder verbonden beroepstechnische software toegang geven tot de gezondheidsdossiers van 

hun patiënten en de mogelijkheid bieden er aantekeningen in te maken. Via deze app kunnen 

patiënten ook verbinding maken met hun gezondheidsdossier en hun zorgverleners 

aantekeningen en foto's sturen (bijvoorbeeld foto's van wondes). Dit vergde een nieuw profiel, 

MHD (mobile access to Health Documents) op het niveau van de kluis Brusafe+. 

Er werd een bestek verspreid om een nieuwe partner te vinden voor de ontwikkeling van deze 

app. De keuze viel op EONIX en de ontwikkelingen zijn aan de gang om in de eerste helft van 

2021 met onze app te kunnen starten.  
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Tot slot hebben we naar aanleiding van de veiligheidsaudit van Efit, waaruit een sterke 

afhankelijkheid van de belangrijkste dienstverleners bleek, onderhandeld over de afkoop van 

de intellectuele eigendomsrechten van de ontwikkelingen die DIOSS de voorbije jaren heeft 

uitgevoerd (begrotingscode 01.41). Om de belangen van Abrumet te verdedigen, verkreeg de 

projectmanager die verantwoordelijk was voor deze onderhandelingen, dat eventuele 

ontwikkelingen op basis van behoeften zouden gekoppeld worden aan een bepaald aantal 

diensturen.  

 

FHIR-omgeving  

In het eGezondheidsplan 2019-2022 staat FHIR vermeld als de nieuwe, toekomstige norm in 

België voor de uitwisseling van gestructureerde gegevens. Abrumet heeft als doel zijn 

mogelijkheden te ontwikkelen en zijn zichtbaarheid in FHIR tegen 2021 te vergroten. We willen 

aan zo veel mogelijk projecten deelnemen en bijdragen aan de ontwikkeling van deze norm in 

België. 

In 2020 hebben we dan ook een een FHIR-testserver in gebruik genomen. Bedoeling is om 

deze FHIR-server aan te sluiten op het autorisatiesysteem dat al bestaat voor Brusafe+, dat 

dezelfde standaarden gebruikt. Deze standaarden worden ook gebruikt door de nieuwe 

authenticatiedienst van het eHealth-platform.  

Abrumet werkt mee aan twee proefprojecten  om mee vooruitgang te boeken in de meest 

complexe aspecten, namelijk architectuur, authenticatie en veiligheid: 

− Een project over allergie in samenwerking met het RIZIV. 

− Een ander project met de naam Manzana. Dat project, in samenwerking met het UZ St-

Luc, maakt het mogelijk om via een verbonden app de bloedsuikerspiegel te lezen en 

via een vragenlijst een diabetes-scoring op te maken. 

 

Abrumet heeft ook meegewerkt aan een nieuw gemeenschappelijk cookbook over de FHIR-

norm dat eind maart 2021 door alle gezondheidskluizen van het land ter beschikking zal 

worden gesteld, om tot een zo gemeenschappelijk mogelijke interface te komen. Dit gebeurt in 

samenwerking met de beheerders van de andere kluizen, het Waalse Gezondheidsnetwerk en 

Vitalink. Doel is de samenwerking en de standaardisering tussen kluizen te verbeteren. Derde 

partijen zullen dan de kluizen kunnen kiezen waarop ze zich willen aansluiten.  

 

Acties die beide omgevingen ten goede komen (XDS en FHIR) 

Om veiligheidsredenen en om de GDPR na te leven, heeft Abrumet beslist om zijn servers te 

migreren van de cloud naar eigen fysieke servers. Deze ontwikkeling wordt aanbevolen door 

onze veiligheidsadviseur. Derden hebben dus niet langer toegang tot gevoelige gegevens, die 

intern worden gehost. Daarom werden fysieke servers aangekocht en werden de nodige 

voorbereidingen opgestart om een geslaagde migratie te garanderen. Deze voor 2020 geplande 

migratie heeft echter vertraging opgelopen en zal daarom in de loop van 2021 worden voltooid, 

rekening houdend met alle veiligheidsmaatregelen die essentieel zijn voor een vlotte uitvoering. 

In 2021 bouwen we dus verder aan de overstap van de cloud naar onze eigen fysieke servers. 

Daardoor zullen onze servers 24 uur per dag en 7 dagen per week volledig toegankelijk zijn. 
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Dat is belangrijk om veeleisende verrichtingen te beheren en om de operationele functionaliteit 

op te volgen.  

Abrumet heeft bovendien beslist om meer mensen in te zetten op het gebied van veiligheid: 

− Met de ingebruikname van Brusafe+ was het voor Pablo d'Alcantara niet langer wenselijk 

om de rol van beveiligingsadviseur te vervullen, aangezien hij toezicht houdt op de uitrol 

en het onderhoud van deze nieuwe architectuur. Er is gekozen voor een nieuwe, volledig 

onafhankelijke dienstverlener, met een interessante expertise in het 

gezondheidsnetwerk in België, aangezien het dezelfde dienstverlener is als die van 

CoZo: White Wire. De veiligheidsadviseur rapporteert rechtstreeks aan de raad van 

bestuur van Abrumet. 

− In 2020 legde White Wire zijn analyse voor van de beveiligingsaudit die werd uitgevoerd 

in de KMEHR-omgeving die wordt beheerd door Fratem voor rekening van de twee 

gezondheidsnetwerken. 

− De nieuwe veiligheidsadviseur heeft als taak ons te begeleiden om te voldoen aan de 

eisen van de ISO-normen 27001 en 27002. Abrumet wil ongewenste toegang en de 

verwerking en vernietiging van informatie voorkomen. Bovendien willen we de gevolgen 

van een mogelijk datalek beperken. Het gaat hier om een combinatie van strategie, 

procedures en preventieve en corrigerende maatregelen. Met de ISO 27001-certificering 

zullen we kunnen aantonen dat we aan alle eisen inzake informatiebeveiliging 

beantwoorden. In de eerste plaats gaat het om een middelenverplichting. Dit certificaat 

bewijst niet dat alles volledig veilig verloopt, maar vooral dat Abrumet werkt aan de 

kwaliteitscontrole in het kader van een streven naar continue verbetering. In dit eerste 

jaar 2020 zijn we gestart met het in kaart brengen van alle veiligheidsrisico's binnen de 

organisatie om de gewenste actiepunten op te lijsten.  

 

Abrumet heeft ook bijgedragen tot de organisatie van de 20e editie van de IHE Europe 

Connectathon die voor het eerst in België plaatsvond, in samenwerking met IHE Belgique, 

Agoria en Lifetech.brussels. De Connectathon was in maart gepland in Autoworld in het 

Jubelpark, maar ging uiteindelijk door in november, in de vorm van een videoconferentie. Het 

event is bedoeld voor ziekenhuizen, start-ups, projectleiders en IT-ontwikkelaars. Doel is om de 

waarde van oplossingen in de eHealth-markt te vergroten, door ze interoperabel te maken met 

andere systemen dankzij internationale standaarden en terminologieën (IHE, HL7 FHIR).  

Om op de hoogte te zijn van de laatste trends in interoperabiliteit op het gebied van e-health, 

waren tijdens deze editie 2 dagen van de Plugathon gewijd aan technische workshops, waarin 

het team van Abrumet onder meer heeft uitgelegd hoe verbinding te maken met de beveiligde 

server van Brusafe+. Er namen 100 mensen deel aan deze workshop.  

Tot slot hebben we in 2020 ook beslist om onze website aan te passen aan de noden van 

onze verschillende doelgroepen van multidisciplinaire dienstverleners. Aangezien alle 

actoren uit de multidisciplinaire sector moeten worden verbonden - die veel talrijker zijn dan de 

huisartsen - en er een budget beschikbaar was in het kader van de subsidie voor de 

implementatie van de hiervoor bedoelde tool, werd deze missie begroot binnen missie 2 

(begrotingspost 01.45). Voor meer duidelijkheid presenteren we dit project echter meer in detail 

als onderdeel van de informatie- en trainingstools (missie 4). 
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Om de presentatie van deze strategische missie af te sluiten, willen we erop wijzen dat, ondanks 

al onze inspanningen, bepaalde projecten die in september vorig jaar waren gepland om het 

saldo van de geplande middelen voor de implementatie van Brusafe+ zo goed mogelijk te 

benutten, niet volledig op tijd konden worden uitgevoerd.  Het gaat voornamelijk om de volgende 

projecten: 

− Migratie van de servers: we zouden graag de nodige tijd hebben om onze analyses voort 

te zetten en de migratie in de beste omstandigheden eind 2021 of begin 2022 uit te 

voeren. 

− Voortzetting van infrastructuurontwikkelingen om het hosten van gestructureerde data 

volgens de FHIR-norm mogelijk te maken in een kluis bedoeld voor multidisciplinaire 

dienstverleners: de overstap naar FHIR is nu een vereiste als onderdeel van het 

stappenplan 2019-2021. Bepaalde elementen zoals de installatie van de connector en 

een testserver gingen door tot eind maart 2021. 

− Afronding van de eerste versie van een smartphone-app waarmee patiënten en 

zorgverleners zonder bedrijfssoftware kunnen deelnemen aan het delen van 

gezondheidsgegevens. Hoewel het grootste deel van de ontwikkelingen in 2020 werd 

uitgevoerd, lopen ze door in 2021. De app moet nog worden opgeleverd, we moeten nog 

kleinschalige tests uitvoeren en debuggen voordat we de app op grotere schaal 

beschikbaar stellen.  

 

Er zijn een aantal redenen voor de achterstand: 

− Het is lastig om zoals gepland een businessanalist aan te werven om meerdere 

projecten tegelijk uit te voeren. 

− De vertraging die sommige externe dienstverleners opliepen omdat ook zij onderbezet 

zijn, met name als gevolg van de COVID-crisis (Enovation, DIOSS). 

− Onverwachte omstandigheden bij de ontwikkeling van de smartphone-app na een fout 

door een dienstprovider: we zullen in 2021 een onvoorziene toeslag moeten betalen. 

− Betrokkenheid van Abrumet bij bepaalde ondersteuningsprojecten voor huisartsen 

(SafeLink-project) of patiënten (COVEVA-project) in de context van deze COVID-crisis, 

waardoor de opvolging van een aantal projecten vertraging opliep. 

 

Om deze redenen, en om de uitrol van Brusafe+ in FHIR voort te zetten, zouden we graag een 

verlenging van de set-upsubsidie voor Brusafe+ krijgen tot en met 31 december 2022. We 

hebben een aanvraag in die zin ingediend bij de GGC en hebben vandaag (15 april 2021) nog 

geen antwoord gekregen. 
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3.5. MISSIE 3: Implementatie van de doelstellingen van het actieplan 
eGezondheid 2019-2021 in het Brussels Gewest.  

 

In 2020 lag de focus vooral op de volgende projecten waarvoor we een partnership aangingen 

met andere entiteiten van de federale overheid/deelstaten: 

− 0.1. Definitie van 'geïnformeerde toestemming' 

− 0.2. Opvolging van de ontwikkelingen van de toegangsmatrix 

− 0.4. Verduidelijking van de authentieke bronnen voor bepaalde gegevens 

− 0.5. Informatienormen 

− 3.7. Opleiding en vorming: zie missie 4 hieronder 

− 4.1. Uitwisseling van multidisciplinaire informatie: zie missie 2 hierboven 

− 4.3. Het elektronische voorschrift 

− 4.4. VIDIS 

− 4.10. Publicatie van gestructureerde informatie 

− 4.13 Europees project Connecting Europe Facility (CEF): zie missie 5 hieronder. 

Abrumet is de projectleider. 

− 4.14. Modulatie van toegang voor patiënten door zorgverleners 

 

Abrumet stuurt project 4.14 Modulatie van toegang voor patiënten door zorgverleners aan, 

om in te spelen op de vraag van patiënten die toegang willen tot meer documenten en op de 

bekommernissen van de ziekenhuizen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het doel van deze werkgroep, gevalideerd door de Program Board (maart 2020), is het 

bevorderen van de modulariteit in de aanpassing van toegang voor patiënten tot EPD's, omdat 

ziekenhuizen dit aspect hebben aangegeven als een groot technisch obstakel bij het openstellen 

van de toegang tot hun documenten voor patiënten. Een tweede obstakel is het ontbreken van 

een passend wettelijk kader in de context van automatische en onmiddellijke toegang tot de 

inhoud van alle documenten langs elektronische weg. 

Er vond in juni 2020 een kick-offvergadering plaats en in september 2020 werd een tweede 

vergadering georganiseerd. Het project moest vervolgens on hold worden gezet wegens de 

COVID-crisis en startte weer op in 2021.  

 

Het actieplan eGezondheid 2019-2021 is volledig te bekijken op het eHealth-platform: 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/actieplan_

2019-2021_e-gezondheid.pdf 

 

 

3.6. MISSIE 4: Communicatie, informatie en opleiding van de zorgverleners 
 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/actieplan_2019-2021_e-gezondheid.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/actieplan_2019-2021_e-gezondheid.pdf
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In 2020 werd de opleidingsplanning sterk ter discussie gesteld. Afgezien van het feit dat de 

functie in 2019 vele maanden vacant was en deze pas opnieuw werd opgenomen, heeft de 

gezondheidscrisis de zaak wat complexer gemaakt.  

Desondanks zijn we erin geslaagd om opleidingen over de geplande thema's aan te bieden en 

in te spelen op de verzuchtingen van het terrein. 

Het budget werd eveneens gerespecteerd, het lag iets lager dan verwacht, maar wel helemaal 

in de lijn van het budget van het jaar voordien. 

 

Opleiding voor huisartsen 

De geplande face-to-face opleidingen voor huisartsen moesten worden geannuleerd en we 

hebben het programma aangepast door kortere en meer interactieve sessies op afstand te 

organiseren. 

Ondanks alles hebben we 35 opleidingen georganiseerd rond de volgende thema's: 

− het eHealth-certificaat en de eHealthBox 

− de verbinding met het Brussels Gezondheidsnetwerk en/of MijnGezondheid.be met 

itsme/eID-kaart (via verbonden software) 

− het delen van medische gegevens via het Brussels Gezondheidsnetwerk  

− het Sumehr en het medicatieschema (via verbonden software) 

− de toepassing van de GDPR in een medische praktijk 

Op deze opleidingen waren zo’n 450 personen aanwezig.  

Hieraan is een aantal instrumenten en acties toegevoegd waarmee de SafeLink-tool (hierboven 
beschreven) snel in gebruik kan worden genomen door huisartsen die zich bezighouden met de 
follow-up van patiënten van wie vermoed wordt dat ze COVID-19 hebben: 

− handleidingen om huisartsen en beheerders van triagecentra in staat te stellen om zich 

op het platform aan te sluiten en hun eerste patiënten te registreren. 

− volledige documentatie over SafeLink, 

− instructiefilmpjes voor huisartsen en triagecentra (56 views in het FR en 21 views in het 

NL) 

− een dynamisch overzicht voor artsen  

Al deze tools werden verspreid via de gewone newsletters en onze website: Er werden 7 

newsletters gewijd aan de SafeLink-tool (maart, 2x april, 2x mei, augustus, november). Verdeeld 

bij meer dan 2.500 gezondheidswerkers die geregistreerd zijn bij het Brussels 

Gezondheidsnetwerk. Gemiddeld 40 % van de mails werd geopend, wat neerkomt op meer dan 

1.000 personen voor elke verzonden mail. 

 

Opleiding voor kine's 

Zoals aanbevolen in het eGezondheidsplan 2019-2021, hebben we bewustwordingstrainingen 

opengesteld voor multidisciplinaire zorgverleners. Ook hier hebben we sessies in de vorm van 
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webinars georganiseerd. In 2020 vonden 11 sessies plaats waardoor we 140 kine's konden 

opleiden. 

Via deze sessies krijgen fysiotherapeuten een beter inzicht in het elektronisch delen van 

gezondheidsgegevens en zien ze hoe ze kunnen inloggen op het portaal van het Brussels 

Gezondheidsnetwerk (ook hoe ze een 'Note Journal' kunnen maken) en hoe ze hun eHealthBox 

kunnen gebruiken. 
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Opleidingen in de Brusselse ziekenhuizen 

Naar aanleiding van het openstellen van de toegang voor patiënten hebben verschillende 

ziekenhuizen in het Brussels Gewest ons gevraagd om opnieuw te sensibiliseren rond eHealth 

en volledige informatie te verstrekken over het elektronisch delen van gezondheidsgegevens, 

inclusief de werking van netwerken, de toestemming van de patiënt en de veiligheidsaspecten. 

Ondanks de coronacrisis konden we 4 sessies organiseren (2 in het Erasmusziekenhuis, een in 

het Sint-Elisabethziekenhuis en een in Clinique Saint-Michel). Op deze sessies werden ook 

vragen gesteld. Dit moedigt ons sterk aan om op deze weg verder te gaan en deze opleidingen 

voortaan aan alle Brusselse ziekenhuizen aan te bieden. 

 

De statistieken over deze opleidingen vindt u terug in bijgevoegd verslag voor de GGC en het 

RIZIV. 

 

Videomateriaal 

We hebben ook 2 video's ontwikkeld (zowel in het NL als in het FR): de eerste is bedoeld voor 

huisartsen, gespecialiseerde artsen buiten het ziekenhuis en multidisciplinaire zorgverleners, 

de tweede voor ziekenhuisgebruikers. 

Deze video's herinneren op een heel beknopte en toch volledige manier aan wat het Brussels 

Gezondheidsnetwerk inhoudt. Het idee is om alle zorgverleners de mogelijkheid te bieden om 

te onthouden waarvoor het wordt gebruikt, hoe het werkt en aan welke behoeften het voldoet. 

 

Al deze opleidings- en informatiemogelijkheden worden doorgegeven, evenals de algemene 

informatie over eHealth, via de gewone nieuwsbrieven die naar onze leden, partners en 

eerstelijnswerkers worden gestuurd die geregistreerd zijn bij het Brussels Gezondheidsnetwerk: 

2600 geadresseerden – open rate van gemiddeld 35 % en gemiddeld 5 % click rate -, wat een 

uitstekend resultaat is gezien de gemiddelden die gangbaar zijn voor e-mailings.2 

 
2 De gemiddelde open rate van een e-mailing in Europa bedraagt 26,91 % en de click rate 4,61 %. 
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Communicatie en sensibilisering patiënten: Cécile 

Dankzij de tool SafeLink, die vanaf maart 2020 werd ontwikkeld in samenwerking met het 

Waals gezondheidsnetwerk, konden patiënten, van wie vermoed wordt dat ze COVID-19 

hebben, op afstand worden gevolgd door hun huisarts. 

Het was dan ook nodig om het grote publiek te informeren over het bestaan van SafeLink, wat 

we hebben gedaan via een persbericht en specifieke pagina's op onze website. We hebben 

ook op Facebook een algemeen sensibiliseringsfilmpje gepost. 

Zodra de patiënt geregistreerd is op SafeLink, ontvangt hij elke 12 uur een sms op zijn 

smartphone met een link naar een e-formulier, een online formulier, dat hij moet invullen. De 

vragenlijst is telkens identiek. De patiënt (of derde) wordt gevraagd zijn constante parameters 

door te geven om zijn gezondheidstoestand op afstand te kunnen beoordelen.  Om patiënten te 

helpen die moeite hebben om deze vitale parameters te meten, hebben we instructiefilmpjes 

gemaakt om hen te leren hoe ze dit op een correcte manier kunnen doen. 

1- Instructiefilmpje “Hoe je hartslag meten?” 5.881 views in het FR/3.843 in het NL  

2- Instructiefilmpje “Hoe je ademhalingsfrequentie meten?” 10.257 views in het FR/1.760 

in het NL 

3- Instructiefilmpje “Hoe je temperatuur meten?” 800 views in het FR/675 in het NL 

Deze filmpjes en een handleiding zijn beschikbaar op onze website 

https://brusselshealthnetwork.be/patients/je-minforme/covid-19/safelink/ en ons YouTube-

kanaal. 

 

Sinds 2016 wordt een voornamelijk op de patiënt gerichte week van de eGezondheid 

rechtstreeks door de GGC gefinancierd. Jammer genoeg kon deze week in 2020 niet 

plaatsvinden vanwege de coronacrisis. Ondanks alles vonden we het essentieel om een kleine 

Facebook-campagne voor patiënten te organiseren om het bestaan van het Brussels 

Gezondheidsnetwerk bekend te maken, informatie te verstrekken over de basisprincipes van 
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het gezondheidsnetwerk en, dit jaar in het bijzonder, patiënten aan te moedigen om in te loggen 

op hun gezondheidsportaal.   

Deze campagne, bestaande uit een landingspagina, aankondigingsfilmpjes en een carrousel, 

vond plaats van 15 tot 22 december 2020 en bleek efficiënt: 555.504 views (aantal keer dat de 

inhoud van onze pagina op het scherm van iemand verschijnt), 152.575 bereikte personen (die 

onze pagina hebben gezien) en 4.981 kliks (aantal mensen die op een link hebben geklikt).  

Zoals hierboven aangekondigd, gingen we over tot de volledige vernieuwing van onze 

website  www.brusselshealthnetwork.be. Mensen haalden verschillende zaken door elkaar: 

Abrumet, het Brussels Gezondheidsnetwerk en de eHealth Academy. Er ontbrak ook veel 

informatie, met name een corporate gedeelte dat Abrumet en zijn projecten op een transparante 

manier voorstelt.   

Het doel van deze nieuwe site was ook om de kwaliteit en kwantiteit van de beschikbare 

informatie over de werking van het Brusselse gezondheidsnetwerk te optimaliseren. De site is 

intuïtiever en uitgebreider, en biedt iedereen, in het bijzonder patiënten en multidisciplinaire 

zorgverleners die steeds meer belang hebben bij het delen van gezondheidsgegevens, toegang 

tot de informatie die ze nodig hebben om: 

− zich te informeren, 

− zich in te schrijven, 

− in te loggen, 

en op die manier actief deel te nemen aan het elektronisch delen van gezondheidsgegevens. 

We zullen de resultaten van 2020 analyseren, want de nieuwe website werd pas helemaal op 

het einde van het jaar, op 14 december 2020, online geplaatst.  

Merk echter op dat de maanden oktober en november 2020 speciale maanden waren in termen 

van webverkeer, omdat het Brussels Gezondheidsnetwerk op zijn site de mogelijkheid had 

geboden om rechtstreeks toegang te krijgen tot de COVID-19-testresultaten voor alle patiënten, 

zelfs die welke geen toestemming hadden gegeven. 

 

SOLIVAL-project: In het kader van een oproep tot projecten van de GGC om digitale uitsluiting 

te bestrijden, vroeg Solival het Brussels Gezondheidsnetwerk om ondersteuning bij de opleiding 

van een panel van de Brusselse bevolking over het gedeelde medische dossier en over de 

toegang tot zijn gezondheidsnetwerk. We hebben in die context een informatiesessie over e-

gezondheidstools en meer specifiek over het gedeelde gezondheidsdossier gegeven aan 50 

Brusselaars. 30 personen kregen 2 gerichte opleidingen over het gebruik van het portaal van 

het Brussels Gezondheidsnetwerk. Er werd ook gecommuniceerd over het project in de krant 

Voorwaarts (regionaal katern) en op de Facebook-pagina's van de partners.  

Elke gebeurtenis van dit type is een gelegenheid om met patiënten te communiceren via de 

pers of sociale media, om hen alert te houden voor het delen van gezondheidsgegevens.  

 

 

  

http://www.brusselshealthnetwork.be/
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3.7. MISSIE 5: Het Europees project “Connecting Europe Facilities” (CEF) 
 

De CEF of Connecting Europe Facility is een dienst die het mogelijk maakt om in een eerste 

fase (PS B) Patient Summary's te lezen die vergelijkbaar zijn met de Belgische SUMEHR's, en 

in een tweede fase om onze Belgische SUMEHR's beschikbaar te stellen aan een ander land 

(PS A) in het kader van de continue zorgverlening. 

In 2016 kreeg Abrumet het mandaat om het CEF-project te beheren, uitsluitend voor de Patient 

Summary en voor een periode van 4 jaar voor de voorbereidende fase.   

Voor deze fase ontving Abrumet een financiering: 

− van de Europese Commissie (75 %) 

− en van de GGC (25 %). De financiering loopt tot in juni 2022. 

Het mandaat van Abrumet werd ter discussie gesteld op verschillende Program Boards, 

aangezien werd opgemerkt dat een regionale en niet-gouvernementele organisatie geen 

Belgische standpunten kan verdedigen bij de Europese Unie.  Toch verwachtte de Europese 

Commissie dat een organisatie het enige aanspreekpunt zou zijn voor België.  Omdat de situatie 

niet duidelijk was en Abrumet een duidelijk mandaat nodig had, stuurde Abrumet een nota voor 

de IMC van 30 september 2020, waarin de verschillende mogelijkheden om te besturen en een 

oplossing te vinden, werden uitgelegd.  

Alvorens een beslissing te nemen, gaven de verschillende betrokken entiteiten aan bepaalde 

verduidelijkingen te willen van de Europese Commissie over de gemaakte keuzes op het gebied 

van informatiebeveiliging. Een ander element dat als een mogelijke blokkering wordt 

beschouwd, is de gebruikte IHE-norm en niet de FHIR, die sindsdien in België de overhand 

heeft gekregen voor nieuwe projecten. 

Aangezien er geen beslissingen waren genomen wat betreft de entiteiten die deze dienst wilden 

aanbieden, de bestuursstructuur en de financiering van de afronding van de voorbereidingen 

voor de onderdelen PSB en PSA, en van de operationele fase voor de PSB, heeft Abrumet de 

Europese Commissie gevraagd om het contract op te schorten tot eind juni 2021. De Commissie 

is ingegaan op de vraag om het project op te schorten. 

Gezien de situatie werden de infrastructuurinvesteringen stopgezet. De enige toegerekende 

kosten betreffen het menselijk kapitaal dat is ingezet om dit project op te volgen. Deze kosten 

zijn hoger dan in 2019 in het licht van het nodige overleg met de Program Manager van het 

eGezondheidsplan op federaal niveau en de andere federale entiteiten/deelstaten die 

vertegenwoordigd zijn in de Program Board: opstellen van begrotingsprognoses, opstellen van 

overlegnota's, diverse vragen van de Program Board Manager, opstellen van een briefingnota 

voor het nieuwe kabinet ... Gezien de juridische en financiële uitdagingen die deze missie voor 

de GGC en Abrumet meebrengt, heeft de directrice zich bij de opvolging van dit dossier 

meermaals persoonlijk moeten inzetten. 

Het is belangrijk op te merken dat de 50 % van de eerste schijf van de subsidie van de Europese 

Commissie voor dit project bijna volledig is besteed: de vereniging heeft een positief saldo van 

18.036 EUR over. Dit betekent dat als beslist wordt om het project te hervatten, de 

belanghebbenden een aanzienlijke voorfinanciering zullen moeten uitvoeren vanaf de 

heropstart. In geval van definitieve stopzetting van het project moet een bedrag van 18.036 EUR 

worden terugbetaald aan de Commissie. 
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3.8. Conclusies  
  

In dit uitzonderlijke jaar kunnen we echter stellen dat het programma dat eind 2019 gepland 

was, over het algemeen succesvol was.  

Daarnaast werden veel onvoorziene projecten uitgevoerd om Abrumet technische en 

logistieke ondersteuning te bieden in het kader van deze gezondheidscrisis, om patiënten te 

helpen en te informeren, en om huisartsen en ziekenhuizen te ontlasten. 

Ondanks alles werden een aantal belangrijke projecten die gezien de situatie als minder 

prioritair werden beschouwd, uitgesteld. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de migratie van 

onze servers naar fysieke servers. Dit is deels te wijten aan de crisis en deels aan de 

moeilijkheid om ons IT-team te versterken. 

Ook het CEF-project werd opgeschort naar aanleiding van de beslissing in IKW/GTI.  

Dit alles had de volgende consequenties voor het gebruik van onze subsidie-enveloppes: 

− De globale begrotingsenveloppe werd nageleefd. 

− Wat betreft de jaarlijkse werkingssubsidie van de GGC, konden de verschillende 

onvoorziene projecten met betrekking tot COVID worden uitgevoerd zonder extra 

subsidies aan te vragen. 

− Sommige projecten van missie 2, Brusafe+, werden uitgesteld, waardoor we niet het 

volledige resterende bedrag van de uitvoeringssubsidie voor Brusafe+ hebben 

uitgegeven, zoals voorzien in de herziene begroting na afsluiting van de rekeningen van 

2019. Abrumet wil in 2021 bepaalde onderdelen van het programma die gepland waren 

voor 2020, maar die niet volledig op tijd konden worden gerealiseerd, voortzetten. We 

hebben daarom een officiële aanvraag ingediend om deze subsidie te verlengen tot eind 

2022, gezien de aanhoudende COVID-crisis en de moeilijkheid om iemand te rekruteren 

die het team zal ondersteunen. Het te verlengen subsidiebedrag beloopt 159.636 EUR. 

− Voor de subsidie van de Europese Commissie is het bestede bedrag minder hoog dan 

verwacht als gevolg van de opschorting van het project. Het is belangrijk dat de GGC en 

de andere potentiële partners van het CEF-project een standpunt innemen, om te zien 

wat er moet gebeuren na het verkrijgen van de opschorting van het contract tot eind juni. 

Wordt het project hervat en verder aan Abrumet toevertrouwd, dan moet contractueel 

worden voorzien in een voorfinanciering door de GGC en haar andere partners en in een 

duidelijke wijze van bestuur. 
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4 Statistieken 
 

In deze rubriek vindt u een update van onze statistieken op datum van begin december 20203. 

 

 Aantal patiënten in Brussel dat toestemming heeft gegeven voor het 
delen van gezondheidsgegevens. 
 

Op 1 december 2020 telde het Brusselse Gezondheidsnetwerk in totaal 906.307 patiënten met 

geïnformeerde toestemming voor het elektronisch delen van hun gezondheidsgegevens. 

 

 

  

 
3 We bevinden ons in een overgangsperiode voor de statistische tool. We hebben geen toegang meer 
tot de oude tool die Fratem ons ter beschikking stelde en waarvan de gegevens soms onnauwkeurig 
waren. Bovendien hebben we nog enkele weken nodig voordat de nieuwe tool in onze eigen omgeving 
volledig operationeel is. De getoonde statistieken eindigen daarom op 01/12/2020. 
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Totaal aantal documenten gepubliceerd op het Brussels 
Gezondheidsnetwerk 
 

Sinds de start van de activiteiten van de gezondheidsnetwerken in België (in 2014) zijn meer 

dan 44 miljoen documenten gepubliceerd op het Brussels Gezondheidsnetwerk, waaronder  

− 316.884 documenten in 2016 

− 9.869.744 documenten in 2017 

− 8.064.900 documenten in 2018 

− 10.198.413 documenten in 2019 

− 15.591.428 documenten in 2020: de groei nam nog verder toe in de eerste 11 

maanden van het jaar. 

 

 

Evolutie van de raadplegingen op het Brussels Gezondheidsnetwerk in 
2020 
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Evolutie van het aantal beschikbare SUMEHR's in 2020 
 

 

 

 

De daling van de cijfers in september en de sterke opleving in oktober zijn niet significant: het 

gaat om de herschikking door de verschillende kluizen van het land om de SUMEHR's te 

hosten in de regio waar de patiënt woont. 
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Publicatie en raadpleging van documenten per ziekenhuis  
 

De grafieken links tonen het totale aantal documenten dat per ziekenhuis werd gepubliceerd 

en geraadpleegd. De grafieken rechts tonen het aantal gepubliceerde en geraadpleegde 

documenten per aantal bedden waarover het ziekenhuis beschikt. Op basis hiervan stellen we 

een sterke deelname vast van een aantal kleine structuren. 
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Evolutie van de gebruikers 
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5 LEXICON 
 

RSB-BGN Réseau Santé Bruxellois –  
Brussels Gezondheidsnetwerk 

Hub Regionaal uitwisselingsnetwerk 

Metahub Verbindt alle regionale netwerken, zodat 
zorgaanbieders overal in België de medische 
documenten van een patiënt kunnen raadplegen, waar 
die ook worden opgeslagen. 

Brusafe Brusselse elektronische kluis, waarmee de 
gezondheidsgegevens van patiënten elektronisch en 
veilig kunnen worden gedeeld. 

User-friendly Gebruiksvriendelijk  

XDS-server  Cross-Enterprise Document Sharing (XDS) is een 
interoperabiliteitsprofiel dat de registratie, verdeling en 
toegankelijkheid van elektronische 
gezondheidsdossiers via de gezondheidsinstellingen 
vergemakkelijkt. 

Use case  Gebruikstoepassing, manier om een systeem te 
gebruiken 

Mapping   Matchen, indelen 

CDA  Clinical Document Architecture 

Contact report Verslag van een raadpleging 

Patient summary Cross-
border sharing 

Delen van samenvatting van medische gegevens van 
de patiënt, over de grenzen heen 

Start-up Vernieuwend jong bedrijf met een hoog groeipotentieel 

SISD  GWZ: Geïntegreerde thuiszorg 

SASB  Service d’Aide aux Seniors Bruxellois (Hulpdienst voor 
Brusselse senioren) 

CSD  Centrale de Services à Domicile (Centrale voor 
thuiszorgdiensten) 

CSI Centre de Santé intégré (Geïntegreerd 
gezondheidscentrum) 

MASS  Maison d’Accueil Socio-Sanitaire (Centrum om 
drugsverslaafden te helpen) 

Roadmap 20 actiepunten 

GMD Globaal medisch dossier 

DMG Dossier médical global 

EMD Elektronisch medisch dossier 

SUMEHR Summarized electronic health record 

PHR Personal Health Record 

ICT Information and communication technologies 

EPD Elektronisch patiëntendossier 

BMUC Belgian meaningful use criteria 

PHR  Patient Health Record 

Glem Groupe local d’évaluation médicale (Lokale medische 
beoordelingsgroep) 
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SSMG Société Scientifique de Médecine Générale 
(Wetenschappelijke vereniging voor algemene 
geneeskunde) 

FAMGB FBHAV: Federatie van de Brusselse HuisArtsen 
Verenigingen  

TPO Verplichte derdebetaler (third party ownership) 

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 
(RIZIV) 

PAQS Het platform voor continue verbetering van de kwaliteit 
van de zorg en de veiligheid van patiënten 

AMUB Association des Médecins anciens étudiants de l’ ULB 
(vereniging van oud-studenten geneeskunde van de 
ULB) 

VIDIS Virtual Integrated Drug Information System 
(elektronisch delen van gegevens over 
geneesmiddelen) 

Tetrys Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken 

BelRAI Belgian Resident Assessment Instrument: online 
platform voor zorgverleners om de noden en het 
functioneren van kwetsbare personen of personen in 
een complexe zorgsituatie op te volgen 

POC Proof of concept (bewijs dat een methode of idee 
haalbaar is) 

DPO Data Protection Officer (functionaris voor 
gegevensbescherming) 

 

  



 

 
 

PAG

E    \* 

MER

GEF

ORM

AT2 

29 

● Bijlagen  
 

Bijlage 1: Analytische begroting opgesteld bij de afsluiting voor het jaar 2020. 

Bijlage 2: Rapport voorgelegd aan de GGC en het RIZIV voor het opleidingsprogramma 2019-

2020 voor het programma dat mee wordt gefinancierd door de twee subsidiërende overheden. 

Bijlage 3: statistieken over de opleidingen 

Bijlage 4: statistieken over het website Brusselsgezondhaidsnetwerk.be 

   


