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Persbericht: Week van de e-gezondheid 2022: uw gezondheid in één klik! 

 
Brussel, 18 mei 2022 

Meer dan één miljoen Brusselaars hebben hun toestemming gegeven 

om hun gezondheidsgegevens digitaal te delen. Toch bleek uit een 

recente studie van de Koning Boudewijnstichting1 dat de Belgen niet zo 

goed op de hoogte zijn van hun eigen gezondheidsgegevens.  
 

Iedereen heeft er voordeel bij om digitaal gedeelde gezondheidsdossiers te kunnen 

raadplegen: dokters kunnen natuurlijk overal de medische voorgeschiedenis van hun patiënt 

inkijken en zo betere zorg verlenen. 

Maar ook voor andere burgers is het interessant, of ze nu ziek zijn of gezond. In een paar klikken 

kunnen ze immers hun leven een stuk gemakkelijker maken: 

− Checken of hun bloedresultaten beschikbaar zijn 

− Hun cholesterolwaarden kennen 

− Een vertrouwenspersoon aanduiden om hun dossier te beheren 

− Zien wie hun dossier heeft bekeken 

− Aangeven welke zorgverleners toegang krijgen tot hun gedeelde gezondheidsdossier. 

Burgers moeten evenwel nog beter leren werken met deze tool. Hij is tenslotte speciaal voor 
hen gemaakt! Daarom organiseert het Brussels Gezondheidsnetwerk de week van de e-
gezondheid, waarin de woorden ‘gemakkelijk’ en ‘toegankelijk’ centraal staan: uw gezondheid 
in één klik! 

 

- Gemakkelijk, want in een paar klikken kunt u zich als burger identificeren en aanmelden. 

Vervolgens belandt u op een heel intuïtief portaal. 

- Toegankelijk, want door acties te voeren in de stad en ons doel eenvoudig te 

verwoorden, willen we ALLE Brusselaars bereiken: we hebben stands in bepaalde 

ziekenhuizen en gemeenten, we geven demo’s via videoconferenties, we houden 

laagdrempelige debatten over veiligheid, we organiseren een Facebook-campagne, 

hangen affiches in de tram, bus en metro … 

Naar aanleiding van de week van de e-gezondheid, die loopt van 13 tot 17 juni 2022, 

moedigt het Brussels Gezondheidsnetwerk iedereen die dit nog niet heeft gedaan, aan om 

 
1 De studie werd in 2021 uitgevoerd door Incidence op vraag van de Koning Boudewijnstichting en peilde 
naar de kennis van de Belgen over het gebruik van hun gezondheidsgegevens en hoeveel vertrouwen ze 
daarin hebben.  
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zijn gedeelde gezondheidsdossier in te kijken, of om ten minste meer informatie te zoeken       

op www.brusselsgezondheidsnetwerk.be. 

De hoofdpunten van het programma2 
Het Brussels Gezondheidsnetwerk zal videoconferenties organiseren of fysiek aanwezig zijn in 

bepaalde ziekenhuizen en gemeenteni en hoopt dat alle Brusselaars zullen deelnemen!  

Het volledige programma staat op https://brusselshealthnetwork.be/nl/semaine-e-sante-
2022/ 

6/6 tot 14/6: mediacampagnes: LN24, La Libre Belgique, Metro, Bel RTL, DH, affiches in bussen 
en trams en banners in de metro. 

11/6 tot 18/6: campagnes op sociale media om alle Brusselaars te bereiken. Alle Facebook-
posts verwijzen door naar een landingspagina waarop de voordelen van het gedeelde 
gezondheidsdossier staan. 

15/6 en 16/6: demo’s voor patiënten via een videoconferentie (in samenwerking met het NIC, 
Nationaal Intermutualistisch College) 

Het team van het Brussels Gezondheidsnetwerk zal aanwezig zijn in verschillende gemeenten 
om de vragen van patiënten te beantwoorden en hen te helpen aanmelden op hun gedeelde 
gezondheidsdossier: Schaarbeek, Evere, Molenbeek, Anderlecht en Sint-Joost-ten-Node. 

Het zal ook aanwezig zijn in bepaalde ziekenhuizen: Kliniek Sint-Jan, UZ Brussel, Molière-
Longchamp, UMC Sint-Pieter, Chirec-Delta en Joseph Bracops. 

Debat op 14/6: ‘Welke veiligheidsmaatregelen zijn nodig om gezondheidsgegevens digitaal te 
delen?’ 
Om iedereen die zich afvraagt hoe veilig het is om gezondheidsgegevens te delen, gerust te 
stellen op een toegankelijke en transparante manier.  
Minister Maron zal ons vereren met zijn aanwezigheid om het in te leiden. 
Inschrijven is verplicht en de plaatsen zijn beperkt: 
https://brusselshealthnetwork.be/nl/semaine-e-sante-2022/ 
 
 
 
 
 
 

 
2 Alle details en de laatste updates van het programma staan op onze website: 
https://brusselshealthnetwork.be/nl/semaine-e-sante-2022/ 
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https://brusselshealthnetwork.be/nl/semaine-e-sante-2022/
https://brusselshealthnetwork.be/nl/semaine-e-sante-2022/
https://brusselshealthnetwork.be/nl/semaine-e-sante-2022/
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Beelden uit de campagne3:  
 

 
 
 

Enkele cijfers over het Brussels Gezondheidsnetwerk 
 

Wist u dat? 

− Meer dan één miljoen Brusselaars hebben hun toestemming gegeven om hun 

gezondheidsgegevens digitaal te delen (dat is 87% van de Brusselse bevolking). 

− Ruim 400.000 van hen hebben een gezondheidssamenvatting die ter beschikking wordt 

gesteld door hun huisarts en die ze ook zelf kunnen raadplegen (een 

gezondheidssamenvatting wordt ook een ‘Sumehr’ genoemd). 

− In totaal staan er 59 miljoen documenten op het portaal. 

− De helft van de documenten die sinds 1 januari 2021 werden gepubliceerd, zijn 

beschikbaar voor patiënten (dat cijfer kan echter sterk variëren afhankelijk van welk 

ziekenhuis het document heeft opgesteld). 

− Alle Brusselse ziekenhuizen zijn verbonden. 

− Meer dan 15.000 zorgverleners zijn ingeschreven en delen hun gegevens met deze tool. 

−  

 Perscontact: 

Cécile Paliès  
Communicatieverantwoordelijke van Abrumet 
cecile.palies@abrumet.be - gsm: 0471/40.59.44 

 
Volledig persdossier beschikbaar op : https://brusselshealthnetwork.be/nl/semaine-e-sante-
2022/ 
 

 
 

 
3 Meer campagnemateriaal is beschikbaar op: https://brusselshealthnetwork.be/nl/semaine-e-sante-2022/ 
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