Aan de slag

Kijk op het
e-healthplatform
welke gegevens
u deelt en pas
zo nodig uw
toestemming aan
naar uw voorkeur.

e-health
weet wat u deelt

Een recente toepassing op de website e-health laat u toe om de uitwisseling
van uw elektronische gezondheidsgegevens zelf te beheren. U kunt er uw
dossier openstellen, afschermen of bepaalde personen uitsluiten.
Een handleiding.
Birgit Janssen — Ann Lievens — Martine Van Hecke

V

ia het Belgische webplatform
www.ehealth.fgov.be bepaalt u
zelf of u artsen, apothekers ...
toestemming wilt verlenen om uw
medische gegevens uit te wisselen. Doet
u dat, dan geldt die toestemming meteen
voor álle zorgverleners waar u mee in
contact komt. Net daarom is het van
belang dat u uw dossier zelf kunt beheren.

Aan u de keuze
In uw medisch dossier staat onder meer
welke geneesmiddelen u het afgelopen
jaar met een voorschrift hebt gekocht,
met welke medische problemen u te
maken kreeg, aan welke aandoeningen
u lijdt, welke onderzoeken reeds werden
uitgevoerd ... Die gegevens kunnen
wel enkel worden gedeeld indien uw
behandelende zorgverlener zelf gebruik
maakt van dit elektronisch systeem.
De uitwisseling van die informatie kan
handig zijn, zeker in noodgevallen,
wanneer u bijvoorbeeld een beroep
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moet doen op een dokter van wacht die
u niet kent. Door uw medisch dossier
elektronisch te raadplegen, kan hij een
beter zicht krijgen op uw medische
achtergrond en kan bijvoorbeeld worden
vermeden dat hij u een geneesmiddel
geeft waar u allergisch voor bent.
Zelf kunt u uw medisch dossier voorlopig
niet inkijken op het e-healthplatform.
Maar ook zorgverleners hebben niet
zomaar toegang tot uw volledige dossier.
Uw apotheker zal bijvoorbeeld enkel
het geneesmiddelensegment kunnen
raadplegen. Als u beslist om uw gegevens
om privacyredenen niet te delen, dan is
dat uw volste recht. Hiernaast tonen we u
hoe u bepaalt hoeveel u precies prijsgeeft
van uw medisch dossier. U kunt uw
keuze trouwens op eender welk moment
aanpassen. Wilt u dat bepaalde medische
informatie niet in uw dossier komt, vraag
dat dan rechtstreeks aan uw zorgverlener.
Zo houdt u zelf uw gegevens volledig in
eigen handen.

Zo beheert u uw dossier
Bepaal hoeveel gezondheidsgegevens u prijsgeeft in vijf stappen.
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MELD U AAN MET E-ID

OPEN HET
PLATFORM

Steek uw identiteitskaart in een e-IDkaartlezer (soms ingebouwd in uw
computer). Klik dan op “Ga verder
met elektronische identiteitskaart” en
voer uw pincode in. Dit is de code die
werd ingesteld bij het afhalen van uw
identiteitskaart in het gemeentehuis.
U krijgt nu het basisscherm te zien
met bovenaan drie verschillende tabs:
“toestemming”, “therapeutische relaties”
en “uitsluitingen”.

Surf naar www.ehealth.fgov.
be/nl/home. Klik vervolgens
op “patiënten”. Om verder
te gaan naar de toepassing
e-healthconsent, waar u de
elektronische uitwisseling van
uw gezondheidsgegevens
zelf kunt beheren, klikt u
op de groene pijl achter
“eHealthConsent”.
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(DE)ACTIVEER UW TOESTEMMING

Vervolgens kunt u uw medische gegevens delen. Klik
daarvoor op “activeren”. Vink het vakje van kennisname
aan en bevestig. Er verschijnt een groene duim bij het
icoon. Omgekeerd kunt u uw dossier ook zelf afschermen
door op “deactiveren” te klikken. Er verschijnt dan een rode
hand.
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Onder de tab “therapeutische
relaties” vindt u een overzicht
van de zorgverleners die op dat
moment voor een bepaalde
periode toegang hebben tot uw
dossier. Wenst u de toegang
van een bepaalde arts, apotheker,
specialist ... in te trekken,
klik dan op het kruisje in de
kolom “intrekken” achter diens
naam.

Hebt u een meningsverschil gehad
met een arts? Of wilt u niet dat
een bepaalde apotheker nog
toegang heeft tot uw gegevens?
Op het e-healthplatform kunt u
zulke uitsluitingen toevoegen.
Ga hiervoor naar de derde tab,
“uitsluitingen”, en klik op “voeg
een uitsluiting toe”. U kunt nu de
beroepscategorie en naam van uw
uitsluiting invoeren.

BEHEER UW
RELATIES

VOEG
UITSLUITINGEN TOE
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