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De e-gezondheid of hoe we beter zorg kunnen dragen voor de Brusselaar 

 

 

1. Introductie 

De term e-gezondheid betekent het gebruik van informatietechnologie en - communicatie in 

de sector van de gezondheidszorg, met als doel de zorg van de patiënt te optimaliseren. 

Concreet : het is een instrument en dienste van de patiënt en de verzorger 

De e-gezondheid versterkt de kwaliteit en de veiligheid van de gezondheidszorg , verbetert de 

coördinatie tussen de verschillende medische hulpverleners én geeft de patiënt de toegang  tot 

zijn medische gegevens   

Een voorbeeld. Mevrouw Janssens wordt al jaren door een arts gevolgd omdat ze diabeet is. 

Tijdens een vakantie in de Ardennen, voelt ze zich niet goed en gaat naar het dichtstbijzijnde 

ziekenhuis. Ze is Nederlandstalig en verstaat geen Frans, en kan dus haar medische 

voorgeschiedenis niet uitleggen  

Maar mevrouw Janssens heeft haar toestemming gegeven om haar medische gegevens te 

delen en zo heeft de urgentiearts toegang tot alle informatie en kan hij snel een diagnose 

stellen, zonder mevrouw Janssens aan een reeks medische onderzoeken te onderwerpen.  

 

De voordelen van het delen van medische gegevens zijn : 

- Het beperken van onnodige onderzoeken 

- Tijdswinst voor het vaststellen van een diagnose.  

- Geldbesparing voor de patiënt en de sociale zekerheid 

- Fouten vermijden als de patiënt zich niet goed kan uitdrukken.   

 

2. Het delen van medische gegevens in Brussel  

Het Brussels Gezondheidsnetwerk, beheerd door Abrumet, maakt het elektronisch delen en 

beveiligen van de gegevens van de patiënt mogelijk. Het verbindt alle Belgische ziekenhuizen 

en artsen met elkaar. 

Het delen van deze gegevens gaat niet automatisch. De patiënt of zijn wettelijke 

vertegenwoordiger moet de toestemming geven.  

 

Er bestaan vier manieren om zich in te schrijven op het Brussels Gezondheidsnetwerk  

- Via de applicatie Itsme 

- Via een formulier pdf  



- Via de huisarts  

- Via de opnamedienst van een ziekenhuis 

Het delen van de gezondheidsgegevens gebeurt in een strikt kader. Daarmee wordt bedoeld 

dat een professional die niet betrokken is bij de behandeling van een patiënt géén toegang 

krijgt tot zijn gegevens. Er moet dus een therapeutische link bestaan tussen de patiënt en de 

arts. 

Wat bijzonder is aan het Belgisch en Brussels systeem van de e-gezondheid is dat het 

gedecentraliseerd is. De gegevens worden niet op een server gestockeerd, maar bij de 

instellingen die de gegevens produceren en worden zo ter beschikking gesteld van de patiënt. 

Voor de dokters die niet over informatica beschikken, stelt het Brussels Gewest een kluis ter 

beschikking: Brusafe.  

 

3. Nieuw in 2018 : toegang tot zijn medische gegevens  
 

Door de burger zelf toegang te geven tot de eigen medische gegevens, is het mogelijk om zelf 

een actievere rol te spelen in de zorg. België is overigens het tweede land na Zweden dat dit 

mogelijk maakt.  

Concreet volstaat het om naar de website www.Brusselsgezondheidsnetwerk.be te gaan, of de 

applicatie Itsme te gebruiken, om toegang te hebben tot een reeks medische gegevens, hetzij 

documenten van ziekenhuizen of artsen. Maar opgepast, ook de zorgverstrekker moet toegang 

geven tot deze gegevens aan de patiënt.  

Wat de ziekenhuizen zelf betreft, UZ Brussel en Saint-Luc zijn de pioniers in de e-gezondheid 

en gaven de patiënten al toegang deze zomer. 

  

 

4. De e-gezondheid in cijfers 

Het Brussels Gezondheidsnetwerk (BGN) telt 645.000 mensen die hun toestemmingen gaven. 

Op 1 maart  2017, waren het er 451.071 en 252.292 op 1 februari  2016. Op drie jaar tijd is dat 

aantal dus flink gestegen met 250 %, wat bewijst dat het belang van de 

sensibiliseringscampagnes niet te onderschatten is.  

Ook 9.046 medische hulpverleners  schreven zich in op het Brussels Gezondheidsnetwerk. En 

alle ziekenhuizen zijn eveneens ingeschreven.  

Meer dan 21 miljoen documenten staan ter beschikking waarvan 4,3 miljoen de laatste 6 

maanden, met een gemiddelde van 60.000 consultaties per maand.  

Tot slot zijn er 323.589 medische dossiers gepubliceerd sinds 1 januari 2015. Dat cijfer bedroeg 

126.000 in april 2017. 



Het Brussels Gewest heeft 4 miljoen euro gedeblokkeerd op 4 jaar tijd om de e-gezondheid in 

Brussel te ontwikkelen.   

 

5. Strategisch plan voor de e-gezondheid in Brussel 

In 2017 hebben de Brusselse ministers de prioriteiten vastgelegd voor de ontwikkeling van de 

e-gezondheid in Brussel. Ziehier een stand van zaken.   

- Informatisering van de ziekenhuizen en het delen van gegevens. 
De ziekenhuizen en het medisch personeel worden uiteraard aangezet om mee te werken 
met de uitwisseling van de medische gegevens. Dat gebeurt door de waardering van het werk 
en de uitreiking van een award aan het geconnecteerde ziekenhuis. De tweede editie van 
deze prijsuitreiking is voorzien op 21 juni 2018. Vanaf 2019, worden de normen vastgelegd 
die de evolutie van het delen van gegevens op het BGN integreren.  
 

 
- De integratie van de Wachtdienst van Huisartsen   

 
Het delen van gegevens met de wachtdiensten van de huisartsen is ook essentieel. Dan kan 
de arts van wacht gegevens inkijken van de patiënt die naar de wachtdienst komt en ook de 
nieuwe bevindingen doorgeven aan de gewone huisarts van de patiënt. Daarbij is vooruitgang 
geboekt en de informatisering is aan de gang. 
 

- Begeleiding van het personeel van de eerste lijn  
 

Sensibiliserings- en opleidingsprogramma’s worden voortgezet en aangepast aan de noden.  
Dat past ook in het kader van de hervorming van de eerstelijnszorg. 
 
 

- Sensibilisering en opleiding van patiënten  
 

De toegang tot de zorg kent grote ongelijkheden. In het deel e-gezondheid van het Brussels 
Plan, wordt een bijzonder aandacht besteed aan het gevaar van de digitale kloof bij het 
elektronisch delen van gegevens. 
 
De e-gezondheid moet een instrument blijven ten dienste van een betere gezondheidszorg 
voor iedereen. De eerste proefprojecten ivm de digitale kloof zijn gelanceerd in 2019.  

 
- Mentale gezondheid 

 
Om ethische redenen was er lange tijd weerstand tegen het gebruik van de  e-gezondheid 
voor mentale ziekten. Nu wordt het steeds meer gezien als een instrument met 
opportuniteiten om de relatie met de patiënt te versterken en om contact te houden met de 
patiënt. 
 
 



De sensibiliseringsinspanningen werpen hun vruchten af. De publicaties en consultaties van 
de documenten van de psychiatrische instellingen worden steeds talrijker. Hun visie op de e-
gezondheid is gewijzigd en de terughoudendheid wegens ethische redenen is aan het 
wegdeemsteren. 
 

 

 

6. De week van de e-gezondheid 
 

Van 18 tot 21 juni 2018, lanceert de GGC de derde editie van de week van de e-gezondheid.  

Na een campagne gericht tot ziekenhuizen en artsen, richten we ons nu tot de patiënten. Het 

doel is de Brusselaar warm te maken voor de voordelen van het beveiligd delen van de 

medische informatie om de kwaliteit van de zorg en de behandeling te verbeteren.  

Tijdens deze week zal u radio spots horen, affiches zien en animatie op social media waarmee 

we de Brusselaar willen bereiken met de boodschap “Het delen van uw gezondheidsgegevens 

kan uw leven redden” 

Er worden ook twee evenementen georganiseerd. 

20 juni – De strijd tegen de Digitale kloof in de gezondheidszorg, met la LUSS en de VPP, de 

patiëntenverenigingen.  

Met Didier Gosuin, Brussels minister van Gezondheid 

Elektronica en informatica bieden ongelooflijk veel voordelen, maar helaas kunnen alle burgers 
niet volgen.  
Deze digitale kloof is ook voelbaar in de gezondheidssector. Om het aantal mensen te 
verminderen die zich uitgesloten voelen is een dynamische, doelgerichte en gecoördineerde 
actie nodig.  
Het personeel en de patiëntenverenigingen zetten zich in om deze ongelijkheden, die het 
gevolg kunnen zijn van de e-gezondheid, te bekampen, in het verlengde van het Strategisch 
Plan voor Brussel 2017-2019. 
 

Timing : 9u – 12u30 
Plaats : Kabinet van Minister Didier Gosuin, Botanic Building, boulevard Saint-Lazare 10, 1210 
Brussel 
Inschrijving verplicht : luss@luss.be 

 
21 juni – Tweede editie van « Connected Hospitals Awards » 

Deze avond biedt de gelegenheid om een balans op te maken van het beleid van het Gewest 
op vlak van e-gezondheid  en het Brussels Gezondheidsnetwerk. De inspanningen van de 
ziekenhuizen die actief deelnemen aan de dynamiek van het elektronisch delen van 
informatie, zal worden gevaloriseerd met een prijs.  

mailto:luss@luss.be


Leslee Thompson, CEO van de Accreditation Canada en de Health Standards Organization zal 
een conferentie geven over het thema « people powered health », een beweging die de 
patiënt in het centrum van het zorgproces wil plaatsen en zijn actieve rol bevestigen.  
 
 

Timing : 18u – 21u 
Plaats : BIP, Lokettenzaal, Koningsplein 2-4, 1000 Brussel 
Inschrijving : e-health.awards@ccc.brussels  
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