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eHealth: beheer je gezondheidsgegevens online
eHealth is een online platform waarop je behandelende arts veilig informatie over je gezondheid kan
uitwisselen met andere zorgverstrekkers. Je arts kan er ook je gezondheidsdossier up-to-date houden.

Wat zijn de voordelen?
Wanneer er meerdere dokters betrokken zijn bij je behandeling kunnen zij, dankzij eHealth, in een
beveiligde omgeving jouw gezondheidsgegevens onderling uitwisselen. Maar eHealth biedt ook voordelen
voor jou:
Al je onderzoeken, radiografieën enz. worden opgenomen in je dossier. De dokters kunnen je
onderzoeksresultaten daardoor snel nagaan en een diagnose stellen.
De centralisatie van je medische gegevens voorkomt dat je 'dubbele' onderzoeken ondergaat of
dezelfde formulieren en attesten meermaals moet invullen. Zo kan je besparen.
Medische onderzoeken zijn niet altijd risicoloos (bijv. straling tijdens een scan): door hun aantal te
verminderen, verminder je dus ook de risico's voor je gezondheid.
eHealth laat artsen ook toe om documenten elektronisch te versturen. Hierdoor worden de
administratieve procedures, zoals akkoorden voor geneesmiddelen, vereenvoudigd.

Wie heeft toegang tot je gegevens?
Het online platform eHealth biedt meerdere diensten aan om je medische dossier te raadplegen en
inlichtingen op te vragen.

De zorgverstrekkers kiezen zelf welke diensten ze willen gebruiken en jij kiest zelf welke zorgverstrekkers
toegang hebben tot je gegevens. Je kan nagaan wie je gegevens geraadpleegd heeft en je kan de
toestemming van zorgverstrekkers altijd weer intrekken.

Om toegang te hebben tot je gezondheidsgegevens, moeten de zorgverstrekkers aan een aantal
voorwaarden voldoen. Dit zijn enkele noodzakelijke voorwaarden:
Jij moet zelf eerst toestemming verlenen in het systeem. Deze toestemming is omkeerbaar en je kunt
voorwaarden opleggen. Je kunt ook zorgverstrekkers uitsluiten.
Er moet een therapeutische relatie bestaan tussen jou en de zorgverstrekker. De zorgverstrekker
bevestigt deze relatie door jouw e-ID in te lezen bij een consultatie. Deze handeling moet slechts één

keer gebeuren.

Hoe toestemming verlenen?
Neem je e-ID bij de hand en surf naar eHealth [1]. Kies dan "Toegang tot eHealthConsent".

Je kunt ook aan je arts vragen om jouw toestemmingen te beheren.

Meer info?
Meer informatie over het online platform eHealth vind je op eHealth.fgov.be [2].
Met bijkomende vragen kan je terecht in het contactcenter [3] van eHealth op 02 788 51 55.
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