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Brussel, 16 november 2021. Dankzij het Brussels Gezondheidsnetwerk kunnen 
elektronische gezondheidsgegevens op een veilige manier gedeeld worden. Ter 
gelegenheid van de Week van de eGezondheid lanceert de organisatie een nieuwe 
bewustmakingscampagne over het belang van het Gedeeld Gezondheidsdossier.

Het delen van gezondheidsgegevens in Brussel
Het Brussels Gezondheidsnetwerk verbindt alle Belgische ziekenhuizen en artsen met elkaar. 
Door elektronische gezondheidsgegevens te delen, zorgt het voor een betere coördinatie van de 
zorgverleners. Zij krijgen namelijk onmiddellijk toegang tot de relevante gegevens van de patiënt. 
Bovendien krijgen patiënten op die manier ook toegang tot hun eigen gezondheidsdossier.

Wat zijn de voordelen van dit systeem?
•  Het geeft een globaal beeld van de medische historiek van de patiënt, zowel voor de 

patiënt zelf als voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij een zorgrelatie met de patiënt.
•  Het bespaart tijd om tests of onderzoeken uit te voeren en een diagnose te stellen.
•  Het zorgt ervoor dat de patiënt zijn vaccinatiestatus, zijn ziekte, de behandeling en het 

verloop ervan beter begrijpt (doordat hij de gedeelde gegevens in alle rust thuis kan 
raadplegen).

Wat betekent het concreet ?
De gezondheidsgegevens worden niet automatisch gedeeld. 
De patiënt moet eerst zijn toestemming geven en de gegevens worden enkel gedeeld binnen 
het strikte kader van de continuïteit van de zorgverlening. Zorgverleners die niet betrokken 
zijn bij de zorg van de patiënt hebben geen toegang tot zijn gegevens. 

De burger verkiest steeds vaker de digitale optie
Sinds de gezondheidscrisis kunnen alle Brusselaars de resultaten van hun PCR-tests of 
hun vaccinatieoverzicht raadplegen via het portaal van het Brussels Gezondheidsnetwerk 
(los van de vraag of ze al dan niet hun toestemming hebben gegeven om hun elektronische 
gezondheidsdossiers te delen, en dit is uitzonderlijk in het licht van de pandemie). 
Meer dan 80% van de Brusselaars gaf de toestemming om hun elektronische gezondheidsgegevens 
te delen en heeft dus een gedeeld gezondheidsdossier, soms zonder dat ze het zelf weten.
Ze hoeven alleen maar naar www.brusselsgezondheidsnetwerk.be te surfen en via Itsme of 
hun elektronische identiteitskaart in te loggen op hun privéaccount om toegang te krijgen tot hun 
gezondheidsdossier (hij ziet altijd de lijst van documenten die toegankelijk zijn voor zorgverleners, 
en heeft toegang tot de inhoud van zorgverleners die hem daartoe machtigen).
Vandaag hebben in Brussel Kliniek Sint-Jan, Europa Ziekenhuizen, UMC Sint-Pieter, Iris 
Ziekenhuizen Zuid, UZ Brussel, CHU Brugmann en Chirec allemaal de toegang tot bepaalde 
documenten opengesteld voor de patiënt (of bezig zijn met de opening). Ook aan huisartsen wordt 
uitgelegd hoe belangrijk het is een SUMEHR (samenvattend gezondheidsdossier) te publiceren. 
Het gaat om een hele reeks documenten die patiënten voortaan kunnen raadplegen.
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https://brusselshealthnetwork.be/


Week van de eGezondheid van het Brussels 
Gezondheidsnetwerk: van 22 tot 26 november 2021
Doel van de campagne
Met de steun van de GGC lanceert het Brussels Gezondheidsnetwerk deze 
bewustmakingscampagne om het grote publiek in Brussel aan te moedigen hun 
Gedeeld Gezondheidsdossier te raadplegen. De beleidsmakers verwachten steeds 
meer dat de burger als een goedgeïnformeerde patiënt gebruikmaakt van het 
zorgstelsel en iedereen heeft er baat bij om zijn gezondheid actief in eigen handen te 
nemen. 
Belangrijke data
22-26/11: Animatie op social media om alle Brusselaars te bereiken. Alle Facebook-
posts zullen doorverwijzen naar een landing page waarop de voordelen van het 
Gedeeld Gezondheidsdossier worden uitgelegd.
05/11-03/12: 300 publieke affiches in Brussel   
22-26/11: Verspreiding van video’s in het farmaceutisch netwerk Dynaphar en via 
social media
Videoconferentiedemonstraties worden georganiseerd voor alle patiënten 
die bezorgd en geïnteresseerd zijn in meer informatie over hun gedeelde 
gezondheidsdossier. 

Programma beschikbaar op   
www.brusselsgezondheidsnetwerk.be 

Patrick: 45 jaar - getrouwd, 3 kinderen. Heeft een 

verkeersongeval gehad.“Soms gebeurt er iets waar je niet op gerekend had. 

Ik reed met de auto. Vermoeidheid, de zon die me verblindt, 

4 seconden afl eiding en dan ... alles wordt zwart. Daar zijn 

de ziekenwagens met de artsen al. Alles gaat erg snel.

Ik ben bewusteloos.Maar weten ze wel dat ik meerdere medicijnen inneem en 

wat mijn vaccinatiestatus is?Gelukkig had ik een gezondheidsdossier op het platform van 

het Brussels Gezondheidsnetwerk. Dat kwam mijn behandeling 

ten goede, en uiteindelijk is alles erg goed verlopen”En u, hebt u een gedeeld gezondheidsdossier?
Controleer het voor het te laat is.
www.brusselsgezondheidsnetwerk.beMet de steun van de
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