
6. Beveiliging en vertrouwelijk karakter

Het Brussels Gezondheidsnetwerk is zeer streng 
beveiligd. Het voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen 
en alle gegevens worden geregistreerd; elke toegang 
wordt getraceerd. Toegang tot een medisch document is 
voorbehouden aan zorgverleners die een therapeutische 
band met de betrokken patiënt hebben. Het Brussels 
Gezondheidsnetwerk respecteert de wetten met betrekking 
tot de gegevensbescherming (GDPR) en patiëntenrechten.

NEEM UW
GEZONDHEID
IN HANDEN

Alle info op:
www.brusselsgezondheidsnetwerk.be

Contact : info@abrumet.be
Volg ons op

Ontdek uw 
gezondheidsdossier!

Onze partners

Voordelen van het gedeelde 
gezondheidsdossier:

• Uw gezondheidsdocumenten zitten samen op 
een enkele plaats

• Geen nutteloze onderzoeken en voorschriften
• Betere behandeling in noodsituaties
• Beveiliging en vertrouwelijkheid 

gegarandeerd
• Dossier overal in België beschikbaar, 24/7

Raadpleeg uw medisch dossier online

www.brusselsgezondheidsnetwerk.be

Universitair kinderziekenhuis
Koningin Fabiola
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2 - Eerste stap: uw toestemming

Instemmen met het delen van uw gezondheidsgegevens 
betekent dat u als patiënt uw toestemming geeft om uw 
gezondheidsgegevens via de gezondheidsnetwerken te 
delen met de verschillende zorgverleners die u behandelen.
Uw toestemming is vrij, geïnformeerd, geheel 
beveiligd overal in België, aangezien het Brussels 
Gezondheidsnetwerk verbonden is met de andere 
vergelijkbare netwerken in Wallonië en Vlaanderen.
In de praktijk kunt u op verschillende manieren uw 
toestemming geven: via artsen, apothekers, ziekenhuizen, 
ziekenkassen of bij inschrijving op de portal van het 
Brussels Gezondheidsnetwerk (uw registratie impliceert 
dan uw toestemming). U kunt uw toestemming op elk 
moment weer intrekken; als u zich uitschrijft, is dat meteen 
uit alle nationale netwerken.

Elke statuswijziging van de geregistreerde 
toestemming wordt u per mail bevestigd in uw 
officiële eBox als burger.

3 - Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Alle zorverleners met wie u een therapeutische relatie 
heeft, d.w.z. degenen die u behandelen binnen het strikte 
kader van de zorgcontinuïteit behandelen. Er zijn evenveel 
therapeutische relaties als er erkende zorgverleners zijn die 
voor u zorgen.
Een therapeutische relatie heeft een beperkte 
tijdsduur, afhankelijk van de relatie met uw 
zorgverlener: 15 maanden voor huisartsen en apothekers, 
3 maanden voor verpleegkundigen en kinesisten, 1 maand 
in geval van spoed.
Afhankelijk van hun beroep, kunnen uw zorgverleners 
toegang krijgen tot sommige of al uw documenten. 
Raadpleeg ons privacybeleid op onze website voor meer 
informatie.

De arbeidsgeneesheer, de geneesheer van uw 
ziekenfonds of van uw verzekeringsmaatschappij 
hebben geen toegang tot uw gegevens.
 

1 - Het Brussels Gezondheidsnetwerk,  
 wat is dat?

Een elektronisch netwerk voor het delen van 
gezondheidsgegevens dat zorgverleners in staat stelt 
u beter te behandelen. Het verbindt alle Brusselse en 
Belgische ziekenhuizen met uw artsen, verplegers, 
kinesisten, tandartsen, enzovoort. Dankzij dit netwerk 
krijgen enkel de zorgverleners die u behandelen op 
een beveiligde manier een globaal beeld van uw 
gezondheid, waar u ook in België behandeld wordt. 
Op deze manier kunnen zij u betere zorg verstrekken 
aangezien ze uw medische voorgeschiedenis 
kennen.

 

4 - Welke gegevens worden gedeeld?

De gegevens die in het bezit van zorgverleners, voor zover 
ze relevant zijn voor uw behandeling.
Dit omvat bijvoorbeeld:

• de door uw huisarts opgestelde 
gezondheidssamenvatting (ook SumEHR genoemd)

• bloedtestresultaten,
• radiografieën,
• consultatiebrieven en opnameverslagen,
• verslagen van andere zorgverleners, zoals 

thuisverpleegsters, vroedvrouwen, tandartsen, enz., als 
zij op het netwerk zijn aangesloten.

Al deze gegevens vormen het gedeelde 
gezondheidsdossier.

5 - Hoe uw gedeelde gezondheids 
 dossier beheren?
 
Het beveiligde platform van het Brussels 
Gezondheidsnetwerk verleent toegang tot uw gedeelde 
gezondheidsdossier. U kunt dus:
• De toegang tot uw medische gegevens beheren
• De lijst van gedeelde documenten en hun inhoud 

beheren, op voorwaarde dat de auteur u daartoe 
toegang heeft verleend

• Controleren wie toegang heeft gehad tot welk document
• Uw profiel raadplegen en dagboekaantekeningen 

toevoegen (geheugensteun);
• Een of meerdere zorgverleners toegang verlenen of 

weigeren tot een specifiek document of tot uw hele 
dossier.

• Een vertrouwenspersoon aanwijzen
• U als de wettelijke vertegenwoordiger van uw kinderen 

registreren.

Voor meer info raadpleegt u  
onze website:
www.brusselsgezondheidsnetwerk.be

U heeft uw eID-kaart 
nodig, alsook een 
kaartlezer, de Itsme-app 
of een code aangeleverd 
door de overheid.

Al uw documenten gedeeld op een  

enkele plaats. Raadpleeg uw  

gedeelde gezondheidsdossier op 

www.brusselsgezondheidsnetwerk.be
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