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Persdossier : campagne « Uw 
gezondheid in 1 klik ! » 

In dit dossier vindt u het volgende : 

Het Brussels Netwerk : 

- Een tool in dienst van patiënten en zorgverleners  
- De voordelen van dit systeem 
- Aan de slag met de tool 
- De cijfers 
- In alle veiligheid 

Onze week van de e-gezondheid 2022 : 
 

- Het hele programma 
- Visuals en informatie 
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1-Het Brussels Gezondheidsnetwerk 

 

Een tool in dienst van patiënten en zorgverleners  

Het Brussels Gezondheidsnetwerk zorgt voor een onderlinge verbinding tussen alle Belgische 
ziekenhuizen en professionele zorgverleners. Dankzij het delen van elektronische 
gezondheidsinformatie leidt het tot een betere coördinatie tussen zorgverleners, want zij 
hebben onmiddellijk toegang tot relevante data over de patiënten die ze onder hun hoede 
hebben. Het biedt patiënten ook de mogelijkheid om zelf hun gezondheidsdossier in te kijken. 

We kunnen allemaal actoren zijn van onze gezondheid via de inzage van onze medische 

gegevens.  

De voordelen van dit systeem 

• Een globaal beeld van de gezondheidshistoriek van de patiënt voor alle 
zorgverleners die een zorgrelatie met de patiënt onderhouden en voor de patiënt 
zelf  

• Tijdwinst bij het stellen van een diagnose  

• Beperken van onnodige onderzoeken en besparen op uitgaven voor de patiënt en 
de sociale zekerheid  

• Patiënten hebben de mogelijkheid om hun ziekte, hun behandeling en hun evolutie 
beter te begrijpen (ze krijgen de kans om alle gecommuniceerde info thuis in alle 
rust te overlopen) 

• Vermijden van fouten, met name wanneer patiënten zich niet kunnen uiten of slecht 
begrepen worden  

• Een gezondheidsdossier dat wordt gecentraliseerd op het beveiligd platform van 
het Brussels Gezondheidsnetwerk waar het 24/24 uur en 7/7 dagen beschikbaar is  

Iedereen heeft alleen maar voordeel bij de inzage van een gezondheidsdossier dat 
elektronisch wordt gedeeld: de arts natuurlijk, want die heeft onmiddellijk toegang tot de 
historiek van de patiënt, om het even waar hij zijn praktijk heeft, en kan optimale zorgen 
verlenen. 
Maar ook de burger, ongeacht of hij/zij ziek of gezond is. In enkele muisklikken kan hij/zij zich 
het leven makkelijker maken of zelfs zijn/haar eigen leven redden! 
 

Aan de slag met de tool 

De patiënt moet zijn instemming geven en dat gebeurt binnen het strikte kader van de 
continuïteit van de zorgverlening aan de patiënt. Anders gezegd, een professional die niet 
betrokken is bij de verzorging van een patiënt, krijgt dus geen toegang tot de gegevens over 
die patiënt.  
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Concreet gezien, moet de patiënt enkel naar de website www.reseausantebruxellois.be 
surfen en zich aanmelden bij zijn privéruimte via de app Itsme of zijn identiteitskaart. Daar 
kan het Gedeeld Gezondheidsdossier worden ingekeken.  

De belofte van onze campagne: Uw gezondheid in 1 klik!  

 
In cijfers 

Meer dan 1 miljoen Brusselaars (bijna 87% van de Brusselse bevolking) hebben ingestemd met 
het elektronisch delen van hun gezondheidsgegevens en zijn dus houder van een gedeeld 
gezondheidsdossier, soms zonder het te weten. 

Daarnaast zijn er 15.000 zorgverleners ingeschreven bij het Brussels Gezondheidsnetwerk en 

ook alle ziekenhuizen zijn ermee verbonden.  

Er worden binnen het netwerk meer dan 59 miljoen documenten gepubliceerd en maandelijks 

worden er via ons portaal meer dan 640.000 documenten ingekeken. Dat gebeurt op een 

volstrekt beveiligde en vertrouwelijke manier.  

Tal van patiënten hebben hun instemming gegeven maar velen van hen komen er nog niet toe 

om hun dossiers te raadplegen. We moeten hen dus beter informeren. 

Dat willen we doen in het kader van onze week van de e-gezondheid die eerstdaags wordt 
georganiseerd van 13 tot 17 juni.  

 

In alle veiligheid 

Het Brussels Gezondheidsnetwerk is sterk beveiligd. Het beantwoordt aan de strengste 

veiligheidscriteria. Alle data worden versleuteld en alle toegangsverrichtingen opgevolgd. De 

toegang tot een medisch document blijft uitsluitend voorbehouden aan zorgverleners die een 

therapeutische band hebben met de betrokken patiënt.  

 

Een specifiek aspect van het Belgische e-gezondheidssysteem en dus ook van het Brusselse 

systeem: het is gedecentraliseerd. De gezondheidsgegevens worden dus niet opgeslagen op 

een centrale server, maar worden beheerd door de instellingen die de data genereren en zo 

ter beschikking stellen van de zorgverleners. Voor huisartsen die geen computerservers 

hebben, voorziet het Brussels Gezondheidsnetwerk een digitale ‘kluis’.  

 

De beveiliging van de gegevens is een cruciaal punt. Er worden reeds bijna 10 jaar 

gezondheidsgegevens tussen professionele zorgverleners gedeeld via beveiligde 

gezondheidsnetwerken, zoals het Brussels Gezondheidsnetwerk. Hoe staat het met de 

beveiliging na een decennium van ontwikkelingen, nieuwe functiemogelijkheden en evolutie 

inzake toegankelijkheid en regelgeving (onder meer de AVG in 2018)? 

http://www.reseausantebruxellois.be/
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De beveiliging en de vertrouwelijkheid van de gezondheidsgegevens vormen een kwestie die 

een maximale transparantie vereist. Het Brussels Gezondheidsnetwerk wil tegemoet komen 

aan ieders bezorgdheid op dit vlak en organiseert daarom een debat tijdens de week van de e-

gezondheid (inschrijving verplicht en onder voorbehoud van beschikbare plaatsen). 

 
 
 

Onze week van de e-gezondheid 2022 
 

Ter gelegenheid van de week van de e-gezondheid van 13 tot 17 juni 2022 en met de steun van 

de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zal het team van het Brussels 

Gezondheidsnetwerk ontmoetingen organiseren met de Brusselaars om hen uit te leggen wat 

het delen van hun gezondheidsgegevens precies inhoudt en om hun vragen te beantwoorden. 

We zullen aanwezig zijn in sommige ziekenhuizen en gemeenten, zowel via videoconferentie 

als fysiek. We hopen dat de Brusselaars op de afspraak zullen zijn!  

Het volledige programma is terug te vinden op onze website met een link om u in te schrijven 

voor de verschillende evenementen: https://brusselshealthnetwork.be/nl/semaine-e-sante-

2022/ 

(Mochten bepaalde uren veranderen, dan vindt u dit altijd terug in dit online programma) 

 

Maandag 13 juni : 

• 9-12u30: Aanwezigheid Kliniek Sint Jan 

• 13u30-17h: Aanwezigheid UZ Brussel 

 
Dinsdag 14 juni : 

• 9-14u: Aanwezigheid Campus Molière Longchamp – Iris Ziekenhuizen Zuid 

• 9-14u: Aawezigheid in de gemeente Schaarbeek 

• 15-20u: Aawezigheid in de gemeente Evere 

• 20-22u : Debat :”Welke beveiliging voor het delen van elektronische 

gezondheidsgegevens?” Registratie verplicht 

 
Woensdag 15 juni : 

• 9-12u: Aawezigheid UMC Sint-Pieter 

• 13u30-16u30: Aawezigheid ziekenhuis Chirec – Delta 

• 9-13u: Aawezigheid in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek 

• 10-12u: Visio demo patiënten (nl) – inschrijvingslink 

https://brusselshealthnetwork.be/nl/
https://debat1652274244712.site.digitevent.com/en/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_gyi4JpO0SZ6IvFfQDsDjaA
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• 13-15u: Visio demo patiënten (fr) – inschrijvingslink 

 
Donderdag 16 juni : 

• 9-14u: Aanwezigheid ziekenhuis Chirec – Sint-Anna Sint-Remi 

• 9-13u: Aanwezigheid in de gemeente Anderlecht 

• 10-12u: Visio demo patiënten (fr) –  inschrijvingslink 

 
Vrijdag 17 juni : 

• 9-14u: Aawezigheid Campus Joseph Bracops – Iris Ziekenhuizen Zuid 

• 9-13u: Aawezigheid in de gemeente Sint-Joost-ten-Node 

 
Maandag 20 juni : 

• 20-22u: Opleiding voor zorverleners : “Gedeelde Gezondheidsdossier : Privacy 

en Security” – inschrijvingslink 

 

 

We zullen van 6 tot 20 juni ook te zien zijn op de bussen en in de metrotreinen. Verder zullen 

er van 13 tot 17 juni artikelen en aankondigingen verschijnen in de pers.  

 
 

Tegelijk lanceren we gedurende de hele week een campagne op de sociale media met 

verschillende visuals om alle burgers aan te spreken.  

Volg ons op https://www.facebook.com/reseausantebruxellois.be/. 

 

 
 

De demonstraties via videoconferentie zijn bedoeld voor alle betrokken patiënten die graag 

meer willen weten over hun gedeeld gezondheidsdossier. We zorgen gratis en online voor een 

toelichting bij de context van het delen van gezondheidsgegevens, de voordelen van een 

gedeeld elektronisch gezondheidsdossier en de manier waarop mensen het concreet kunnen 

inkijken er ermee aan de slag gaan. 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_GqGNmIHsQdafOKCdXL1peA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_5jDVK7mxRKCme8sATIlAaA
https://brusselshealthnetwork.be/nl/opleidings-agenda/detail/?id=a004K000008gCy5QAE
https://www.facebook.com/reseausantebruxellois.be/
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We begeleiden ook de zorgverleners van de eerste lijn met voorlichtingsprogramma’s en 

opleidingen die zijn aangepast aan hun behoeften. De Brusselse artsen krijgen naar aanleiding 

van de week van de e-gezondheid posters en flyers om op te hangen in hun wachtzalen. Ze 

spelen een cruciale rol in het informeren van hun patiënten.  

We bieden hen een specifieke opleiding aan op 20 juni 2022 : « Gedeeld Gezondheidsdossier – 

Veiligheid en Vertrouwelijkheid ». De details van de opleiding zijn terug te vinden in de 

opleidingsagenda op onze website. 

 

De kwestie van gegevensbeveiliging is belangrijk en het is al sinds bijna tien jaar dat 
gezondheidsgegevens tussen gezondheidswerkers worden uitgewisseld via beveiligde 
gezondheidsnetwerken zoals het Brussels Gezondheidsnetwerk. Na een decennium van 
ontwikkelingen, nieuwe functies, veranderingen in toegang en regelgeving (waaronder de 
GDPR in 2018), hoe zit het met de veiligheid? 

 
Om de bezorgdheden van iedereen op een toegankelijke manier aan de orde te stellen, 

organiseert het Brussels Gezondheidsnetwerk op dinsdag 14 juni een debat tijdens onze e-

gezondheidsweek. Minister Maron zal ons vereren met zijn aanwezigheid om het in te 

leiden. (Registratie vereist en afhankelijk van beschikbaarheid, klik hier!) 

 

De informatie over de week van de e-gezondheid en een 

elektronische versie van de voorlichtingsmaterialen zijn ook 

beschikbaar op onze website: 

www.brusselsgezondheidsnetwerk.be.  

 
Voor alle vragen of een interview kunt u contact opnemen 

met Cécile Palies, Hoofd Communicatie bij Abrumet 

E-mail : cecile.palies@abrumet.be.  

Tel : 0471.40.59.44 

 

 

 

 

https://brusselshealthnetwork.be/nl/opleidings-agenda/detail/?id=a004K000008gCy5QAE
https://debat1652274244712.site.digitevent.com/en/

