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Inhoud 

WANNEER KUNNEN JOUW MEDISCHE GEGEVENS GEDEELD WORDEN? 2 

1. WAT BETEKENT MIJN GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING OF ‘INFORMED CONSENT’? 2 

2. MET WIE HEB IK EEN THERAPEUTISCHE RELATIE? 2 

3. WAT IS DE TOEGANGSMATRIX & ‘CIRCLE OF TRUST’? 3 

LOGBOEK OF LOGGINGS OPVRAGEN 3 
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Wanneer kunnen jouw medische gegevens gedeeld worden? 

Hoe werkt het systeem dat bepaalt op welke manier en onder welke voorwaarden zorgverleners 

inzage krijgen in jouw medische gegevens? We leggen het jou uit aan de hand van de drie 

belangrijkste principes: 

 

1. Als jij je geïnformeerde toestemming geeft tot elektronische gegevensdeling. 

2. Als er een therapeutische relatie is tussen jou en de zorgverlener 

Welke medische gegevens worden dan gedeeld? 

3. Dit wordt bepaald door de toegangsmatrix of ‘Circle of trust’. 

1. Wat betekent mijn geïnformeerde toestemming of ‘informed 
consent’? 

Met de geïnformeerde toestemming geef je goedkeuring aan jouw zorgverleners om 

jouw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Hiermee 

stem je toe dat de personen die je behandelen, informatie over je gezondheid met elkaar delen. 

Je kan deze toestemming op drie manieren geven: 

 registratie door een arts, tandarts, apotheker, thuisverpleegkundige of 

ziekenhuismedewerker, 

 registratie door je mutualiteit, 

 zelf registreren via www.mijngezondheid.be. 

 

Daarnaast heb je steeds het recht om: 

 je toestemming in te trekken, 

 zorgverleners bij naam de toegang tot je gegevens te weigeren (= exclusie of uitsluiting), 

 te vragen na te gaan wie toegang had tot je gegevens, 

 je zorgverlener te vragen om bepaalde gegevens niet uit te wisselen. 

2. Met wie heb ik een therapeutische relatie? 

Als je in behandeling bent bij een zorgverlener, dan ontstaat er een therapeutische relatie tussen 

jou en de zorgverlener. Een therapeutische relatie of zorgrelatie verbindt jou en één of meer 

zorgverleners die persoonlijk betrokken zijn bij jouw zorg. 

Als je toestemming gaf om jouw medische gegevens elektronisch te delen dan is er ook nog een 

therapeutische relatie of zorgrelatie nodig voordat een zorgverlener effectief je gegevens kan 

inkijken. 

Een therapeutische relatie wordt geregistreerd bij bv.: 

 inschrijving in ziekenhuis, wijkgezondheidscentrum of bij zorgorganisatie, 

 beheer van Globaal Medisch Dossier, 

 inlezen van elektronische identiteitskaart door zorgverlener, 

 aflevering geneesmiddel, 

 afsluiting van een zorgtraject. 

Belangrijk hierbij is dat dit ook niet om al jouw gedeelde gegevens gaat. Om welke gegevens dan 

wel? Dat wordt op dit moment bepaald door de toegangsmatrix of door de ‘circle of trust’. 

http://www.mijngezondheid.be/
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3. Wat is de toegangsmatrix & ‘circle of trust’? 

Toegangsmatrix 

Momenteel bepaalt de zogenaamde ‘toegangsmatrix’ welke groepen ambulante zorgverleners 

toegang hebben tot welke soorten elektronisch gedeelde gegevens van jou als patiënt. Dit op 

voorwaarde dat jij je toestemming tot gegevensdeling registreerde en er een therapeutische relatie 

is. 

De toegangsmatrix is eigenlijk een tabel waarin de soorten zorgverleners (artsen, 

verpleegkundigen, apothekers,…) en de soorten gegevens (medicatieschema, verslagen, 

onderzoeken,…) staan. Voor elke soort zorgverlener wordt hierin vastgelegd tot welke soorten 

gegevens hij toegang heeft, als aan de 2 voorwaarden voldaan is. 

‘Circle of trust’ 

Artsen en zorgverleners binnen een zorginstelling hebben geen persoonlijke therapeutische relatie 

op naam met jou. In zorginstellingen geldt een therapeutische relatie in principe voor 

alle zorgverleners van de instelling die jou behandelen. De patiëntenprivacy en dus ook de toegang 

tot het patiëntendossier wordt in dat geval geregeld door de beveiliging en afspraken rond het 

elektronisch patiëntendossier van de instelling zelf. 

Logboek of loggings opvragen 

Je kan als patiënt nagaan welke zorgverlener jouw elektronische gezondheidsgegevens 

geraadpleegd heeft. Dit is mogelijk omdat alle handelingen in het elektronisch dossier bijgehouden 

worden in een soort logboek. Dit logboek of (dossier)logging biedt je een overzicht van alle keren 

dat een zorgverlener bepaalde gezondheidsgegevens heeft ingekeken of geraadpleegd. Deze lijst 

bevat informatie over het tijdstip van deze handeling, over welke gegevens geraadpleegd werden 

(vb. resultaten van een onderzoek) en ook over de hoedanigheid van de zorgverlener (vb. een 

arts-specialist). 

Ben je patiënt in Vlaanderen, dan kan je via www.MyHealthViewer.be (het patiëntenportaal van 

Vitalink) de historiek van geconsulteerde gegevens nagaan via ‘Mijn Profiel’. Ook via de 

ziekenhuisportaal www.cozo.be kan je de dossierlogging bekijken. 

Ten slotte kan je de dossierlogging ook opvragen via de ombudsdienst van je ziekenhuis. 

 

 

http://www.myhealthviewer.be/
http://www.cozo.be/
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Contacteer ons 
Schriftelijk Vlaams Patiëntenplatform vzw 

Groenveldstraat 15 
3001 Heverlee 
Ondernemingsnummer 0470.448.218 
RPR – Leuven  
 

Bel naar +32 (16) 23 05 26 
 

Mail naar info@vlaamspatientenplatform.be 
 

Surf naar www.vlaamspatientenplatform.be 
 

Volg ons www.facebook.com/vlaamspatientenplatform 
www.twitter.com/VPPvzw  
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