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Samenvatting 

Met de bevraging ‘eHealth in vraag gesteld!’ peilden we naar hoe personen met een chronische 

aandoening kijken naar een aantal aspecten van het elektronisch patiëntendossier. We stellen vast 

dat eHealth op zich niet in vraag gesteld wordt. Wel zien we heel wat aandachtspunten en 

uitdagingen, niet in het minst op het vlak van informatie en digitale vaardigheden. 

 

De grote meerderheid gaf toestemming tot elektronische gegevensdeling en dat voornamelijk 

omdat ze vinden dat dit ten goede komt aan de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van de zorg. 

Een kleine groep geeft geen toestemming. Soms omdat het hen niet gevraagd werd, soms omdat 

het een bewuste keuze is hun gezondheidsgegevens niet te delen.   

Opmerkelijk is dat de helft van de respondenten aangeeft dat ze onvoldoende, geen duidelijke en 

weinig begrijpbare info hebben gekregen over de geïnformeerde toestemming. Daarnaast is het 

ook voor bijna de helft niet duidelijk wie toegang heeft tot hun gezondheidsgegevens. 

 

Een aanzienlijk aandeel van de respondenten heeft te weinig kennis over het systeem van 

gegevensdeling en toegangscontrole. Zo is slechts een minderheid op de hoogte van de beperkte 

duur van een zorgrelatie en daarmee samenhangend de toegang van zorgverleners tot hun dossier. 

Een vijfde van de respondenten controleerde reeds via dossierloggings welke zorgverleners inzage 

hadden in hun elektronisch patiëntendossier. Hun ervaringen hierover zijn redelijk positief. Zij die 

geen ervaring hebben, kenden de mogelijkheid of procedure niet. 

 

De bevraging verkende ook welke gezondheidsgegevens steeds beschikbaar moeten zijn voor 

welke zorgverleners. Deze vaststellingen kunnen richting geven aan een breder maatschappelijk 

debat hierover want de meningen zijn genuanceerd en erg verdeeld. Dit toont ook het belang van 

een flexibel toegangssysteem aan om een antwoord te bieden op de individuele voorkeur van 

personen met een chronische aandoening. 

 

Daarnaast levert deze bevraging interessante inzichten op over het eHealth-landschap, die tegelijk 

de te complexe structuur ervan bevestigen. Het gezondheidsportaal Mijngezondheid.be wordt door 

bijna acht op tien personen met een chronische aandoening gebruikt. Amper de helft vindt het 

portaal gebruiksvriendelijk, ruim 40% heeft nood aan ondersteuning bij het gebruik ervan. Een 

grote groep meldt diverse tekortkomingen, zoals het ontbreken van duidelijke uitleg, de moeilijke 

aanmeldprocedure, het ontbreken van gezondheidsgegevens en een onduidelijke structuur en 

versnippering. 

 

Dat brengt ons ten slotte bij de vraag naar andere problemen en drempels. Er zijn heel wat 

werkpunten op vlak van de toegankelijkheid van digitale toepassingen, de digitale vaardigheden 

en de versnippering van het eHealth-landschap. Verder zijn er problemen aan de inhoudelijke kant 

van het dossier: het ontbreken van gezondheidsgegevens, foutieve informatie, de onmogelijkheid 

om als patiënt informatie toe te voegen,…  

 

Dat laatste brengt ons misschien wel naar de kern: hoe kan digitale technologie in het algemeen, 

en het elektronisch patiëntendossier in het bijzonder, bijdragen tot een kwalitatieve 

gezondheidszorg waarbij de patiënt met behulp van zijn gezondheidsgegevens een actieve rol kan 

opnemen, zonder te verdwalen in het eHealth-landschap? 

Als Vlaams Patiëntenplatform willen we vanuit die uitdaging de stem van personen met een 

chronische aandoening versterken en samen met alle betrokkenen de weg zoeken.  
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Inleiding 

Tijdens de COVID-19-pandemie kreeg de digitalisering van de gezondheidszorg een boost. De 

huisarts deelde elektronische voorschriften met de patiënt en hield videoconsultaties, de burger 

leerde in het kader van de vaccinatiecampagne de digitale gezondheidsportalen kennen, op de 

smartphone verschenen een aantal gezondheidsapps,… 

  

Gezondheidsgegevens worden steeds vaker via elektronische weg verzameld en gedeeld, en dit 

tussen verschillende actoren. Deze digitalisering van de gezondheidszorg en gezondheidsgegevens 

brengt met zich mee dat patiënten zelf ook meer inzage en controle kunnen krijgen over hun eigen 

gezondheidsgegevens. Patiënten willen hun gezondheidsgegevens elektronisch kunnen raadplegen 

maar willen ook transparantie en controle over het delen, en gebruiken van deze gegevens met of 

door andere actoren.  

 

De voorbije jaren bouwden we al heel wat kennis en ervaring op rond eHealth. Regelmatig 

consulteerden we onze leden over verschillende aspecten van het thema. Op basis daarvan werkten 

we standpunten uit en lieten we de stem van de patiënt klinken in overleg met de overheid en 

andere belanghebbenden. Om een blijvend gedragen standpunt te kunnen uitdragen, lanceerden 

we de bevraging ‘eHealth in vraag gesteld’. 

 

De bevraging peilt naar hoe personen met een chronische aandoening kijken naar eHealth: wat 

zijn hun ervaringen, wensen en zorgen op dit vlak? 

Op basis van de resultaten zullen we onze standpunten over eHealth actualiseren, een aantal 

prioritaire verbeterpunten bepalen en de stem van de patiënt laten klinken in overleg met de 

overheid. 

Leeswijzer 

We starten met een korte uiteenzetting van de methodiek en een beschrijving van de steekproef. 

De resultaten deelden we in, in vijf grote blokken. Als eerste beschrijven we de houding van 

personen met een chronische aandoening ten aanzien van de geïnformeerde toestemming tot 

gegevensdeling. Daarna gaan we dieper in op de kennis van het systeem van gegevensdeling en 

de mogelijkheden van toegangscontrole door de patiënt. Hierbij aansluitend analyseren we de 

pijnpunten van de huidige gegevensdeling en zetten we een voorstel van een meer flexibel systeem 

uiteen. Vervolgens bekijken we de ervaringen met het online gezondheidsportaal 

Mijngezondheid.be. Om af te ronden, belichten we nog een aantal belangrijke pijnpunten bij het 

gebruik van digitale toepassingen zoals bijvoorbeeld Mijngezondheid.be. We eindigen met een 

conclusie en aanbevelingen voor de verschillende betrokken partijen. 
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1. Methodiek 

1.1. Opzet bevraging 

‘De elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens’, onze eerste standpunttekst over eHealth, 

ontstond op basis van een denkdag met de ledenverenigingen in 2008. Sindsdien werkten we 

verschillende standpunten rond eHealth uit, op basis van bevragingen en consultaties bij onze 

leden. De meest recente standpunttekst over telegeneeskunde en mHealth uit 2020 toont hoe we 

inspelen op nieuwe evoluties inzake eHealth. 

 

Het opzet van deze bevraging vertrok vanuit de ambitie om de bestaande standpunten rond 

eHealth te actualiseren en te bundelen. Met die ambitie in het achterhoofd kwamen we tot een 

‘longlist‘ van ruim 60 onderzoeksvragen. 

We vergeleken deze longlist met een aantal recente bevragingen die de voorbije twee jaar rond 

het thema eHealth gedaan werden (algemene of eigen bevragingen). 

We kozen er bewust voor om een aantal topics niet te bevragen omdat die recent nog onderzocht 

werden, zoals bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden om de patiënt te informeren over de 

bestaande online gezondheidsportalen. 

Zo werd in 2019 de eHealthMonitor 1  gelanceerd in het kader van het federale actieplan 

eGezondheid 2019-2021. In dat grootschalig kwantitatief en kwalitatief onderzoek, uitgevoerd door 

IMEC, werd gepeild naar de kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en opportuniteiten van eHealth bij 

burgers en zorgverleners. 

Ook op het thema van de digitale kloof, de ongelijkheid in toegang tot digitale technologieën en 

de ongelijkheid in digitale vaardigheden, gingen we niet in omdat hier reeds recent onderzoek 

gebeurde door de Koning Boudewijnstichting (Barometer digitale inclusie 2020)2. 

Onderwerpen zoals de mogelijkheid om als patiënt informatie toe te voegen (via dagboek- of 

journaalnotities) aan het elektronisch patiëntendossier werden ook niet weerhouden, omdat dit 

aan bod kwam tijdens de ledenconsultatie van het VPP in de vijf Vlaamse provincies, tijdens de 

‘VPP on tour 2021’ die in het teken stond van eHealth. 

 

Zo kwamen we tot een definitieve selectie van 20 vragen, die we voorlegden aan onze expertpool 

eHealth. Deze expertpool bestaat uit negen patiëntenvertegenwoordigers uit onze 

ledenverenigingen met een uitgesproken interesse in digitale toepassingen in de gezondheidszorg. 

 

We kozen ervoor om aan de vragenlijst ook een informatieluik te koppelen over de toegang tot 

elektronisch gedeelde gegevens. Hierin werden de principes van gegevensdeling van 

gezondheidsgegevens toegelicht: van geïnformeerde toestemming tot elektronische 

gegevensdeling, de therapeutische relatie tussen patiënt en zorgverlener, de toegangsmatrix en 

het principe van ‘circle of trust’ in zorginstellingen. Ook de ‘logging’ van wie toegang kreeg en de 

gezondheidsportalen van de overheid werden kort uitgelegd. 

                                            
1 eHealthMonitor 2019, uitgevoerd in oktober-december 2019 door imec bij een steekproef van meer 

dan 9000 zorgverleners en patiënten (waarvan 4493 patiënten/burgers): 
https://www.imec.be/nl/vlaamse-innovatiemotor/kennisuitwisseling/techmeters/ehealthmonitor   
2 https://www.kbs-frb.be/nl/barometer-digitale-inclusie  

https://www.imec.be/nl/vlaamse-innovatiemotor/kennisuitwisseling/techmeters/ehealthmonitor
https://www.kbs-frb.be/nl/barometer-digitale-inclusie
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1.2. Verloop 

De bevraging liep van 9 november 2021 tot 9 januari 2022 via een online vragenlijst op Survey 

Monkey. Daarnaast werd ook een afdrukbare versie van de vragenlijst voorzien, voor wie dit op 

papier wenste in te vullen. 

 

De uitnodiging tot deelname werd op 9 november 2021 via mail bezorgd aan de contactpersonen 

van de verenigingen voor personen met een chronische aandoening die lid zijn van het VPP.  

De oproep tot deelname werd verder ook verspreid via de VPP-Nieuwsflits (16 november 2021) en 

de nieuwsbrief Samenspraak (Nr. 110 van november 2021). De collega’s van ZOPP Limburg riepen 

patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen op om deel te nemen. Ook verschillende partners 

verspreidden de oproep, zoals de Vlaams Ouderenraad en het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn 

(VIVEL). 

Op 9 december 2021 werd een herinneringsmail verzonden naar de ledenverenigingen. De online 

bevraging kon ingevuld worden tot en met 9 januari 2022. 

1.3. Steekproef 

Op 9 januari 2022 hadden 384 personen deelgenomen aan de online bevraging en twee personen 

via de afdrukbare versie. 

 

Aan de respondenten werd gevraagd om zich in één van de volgende categorieën te situeren: 

 een persoon met een chronische aandoening; 

 een naaste/mantelzorger van één of meerdere personen met een chronische aandoening; 

 andere. 

 

Een meerderheid van de 386 respondenten (88% of 304 personen) geeft aan een persoon met 

een chronische aandoening te zijn, terwijl een zesde (16% of 58 personen) zich omschrijft als 

naaste/mantelzorger. 

Een minderheid van de respondenten (6% of 24 personen) situeert zich in de categorie ‘andere’, 

zoals verder gespecifieerd: gezonde burger, gepensioneerde, senior, zorgprofessional,…. 

 

Omdat we willen weten hoe personen met een chronische aandoening denken over eHealth, 

baseren we de verdere verwerking op de eerste twee categorieën (N=362). 

 

Deze bevraging peilt naar hoe patiënten met een chronische aandoening kijken naar eHealth. 

Bij de verwerking van de resultaten baseren we ons enkel op de respondenten die zichzelf als 

persoon met een chronische aandoening of als naaste/mantelzorger van een persoon met 

chronische aandoening benoemen. Als we in dit rapport spreken over ‘respondenten’, ‘deelnemers’, 

‘patiënten’,… dan beogen we deze groep. 
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2. Geïnformeerde toestemming tot gegevensdeling 

2.1. Toestemming voor elektronische gegevensdeling met zorgverleners 

Eén van de voorwaarden voor het delen van elektronische gezondheidsgegevens is de 

‘geïnformeerde toestemming’ waarmee de patiënten de expliciete goedkeuring geeft aan hun 

behandelende zorgverleners om gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier 

met elkaar te delen. 

 

 
Grafiek 1. Het geven van toestemming tot elektronische gegevensdeling (N=335) 

 

Hoewel een belangrijk principe, blijkt uit de praktijk dat heel wat patiënten niet weten of zij ooit 

toestemming gaven. Uit de eHealthMonitor3 van 2019 kan worden afgeleid dat iets meer dan de 

helft van de Vlamingen (51,7%) toestemming gaf tot het digitaal delen van gezondheidsgegevens, 

terwijl ruim een derde (35,6%) niet (meer) wist of hij of zij toestemming gegeven had. 

 

Bij personen met een chronische aandoening ligt dit duidelijk anders: 79 % van onze respondenten 

zegt toestemming te hebben gegeven, terwijl 13 % het niet (meer) weet. Ruim 8% geeft aan geen 

toestemming te hebben gegeven. 

2.1.1. Redenen om toestemming te geven 

Gevraagd naar de redenen waarom men toestemming gaf, zien we dat een meerderheid dit doet 

omwille van de betere kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van zorg. 

 

 
Grafiek 2. Redenen om toestemming tot gegevensdeling (N=254) 

                                            
3 www.imec.be/nl/vlaamse-innovatiemotor/kennisuitwisseling/techmeters/ehealthmonitor 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ja

Nee

Ik weet het niet
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Gegevensdeling draagt bij tot kwaliteitsvolle zorg

Gegevensdeling draagt bij aan veilige zorg

Mijn zorg wordt zo efficiënt georganiseerd

Op aanraden van een zorgverlener

Dit was een voorwaarde voor het ontvangen van zorg

Ik gaf toestemming, maar weet niet goed waarvoor

Geen specifieke reden

Andere reden

http://www.imec.be/nl/vlaamse-innovatiemotor/kennisuitwisseling/techmeters/ehealthmonitor
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‘Dit is een nodige stap naar een eenvoudig en geïntegreerd beheer van 

gezondheidsgegevens. Dus beter en voordeliger.’ 

 

‘Ik vind het belangrijk dat ALLE zorgverleners kennis hebben van mijn auditieve beperking, 

zonder hoorapparaat ben ik doof en lijk dus misschien minder alert.’ 

2.1.2. Redenen om geen toestemming te geven 

Het is interessant om te weten waarom personen met een chronische aandoening geen 

toestemming geven. 

 

 
Grafiek 3. Redenen om geen toestemming tot gegevensdeling (N=22) 

 

Diverse redenen worden aangeduid. Geen van de onderstaande redenen springt er echt uit. Bij 

‘andere reden’ horen we vooral de boodschap dat er niet gevraagd werd om toestemming te geven.  

 

‘Het ziekenhuis heeft zonder het me te vragen aangeduid 

dat ik toestemming gegeven had.’ 

 

  

0 2 4 6 8 10

Andere reden

Ik was niet akkoord dat mijn gezondheidsgegevens
gedeeld worden met diverse zorgverleners

Ik wist niet waarvoor ik toestemming moest geven

Omdat ik zelf de nodige gegevens aan andere
zorgverleners wil bezorgen

De inhoud van mijn gezondheidsgegevens was niet
correct

Ik wist niet hoe ik mijn toestemming moet geven
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2.1.3. Kwaliteit van de informatie over het geven van geïnformeerde toestemming 

Kreeg men voldoende, duidelijke en begrijpbare informatie over het geven van 

toestemming om gezondheidsgegevens elektronisch te delen met zorgverleners? 

Fiftyfifty, zo luidt het antwoord hier. De helft van de respondenten zegt van wel, de andere helft 

vindt van niet (N=300).  

Dat is opvallend, want ruim 80% gaf wel degelijk zijn “geïnformeerde” toestemming (zie 2.1), en 

toch geeft de helft aan onvoldoende geïnformeerd te zijn. 

We kunnen hieruit niet afleiden dat er onvoldoende informatie wordt gegeven, maar bij de helft 

van de ontvangers komt deze alleszins niet als voldoende, duidelijk en begrijpbaar binnen. Hier is 

ruimte voor verbetering, met in het achterhoofd de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg en 

het inzetten op gezondheidsvaardigheden. Communicatie staat centraal in de zorg. 

2.2. Toegang tot eigen gegevens zonder toestemming tot gegevensdeling 

In sommige gevallen4 kan een patiënt slechts de eigen gegevens consulteren, op voorwaarde dat 

hij of zij toestemming tot gegevensdeling gaf. 

78% van de respondenten (N=300) wil graag toegang tot de eigen elektronische 

gezondheidsgegevens zonder hiervoor toestemming tot gegevensdeling te moeten geven. Ruim 

een vijfde (22%) is wel akkoord dat patiënten eerst toestemming moet geven vooraleer hun eigen 

gegevens te kunnen raadplegen. 

  

                                            
4 Behalve bij de ziekenhuishubs CoZo en NexuzHealth: hier kan een patiënt ook zonder toestemming 

zijn of haar medisch dossier raadplegen. 
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3. Toegangscontrole door patiënten 

3.1. De kennis van patiënten over wie toegang heeft tot gedeelde gegevens 

Hier zien we, net als bij vraag 2.1.3, een quasi gelijke verdeling op de vraag of het duidelijk is wie 

toegang heeft tot het elektronisch patiëntendossier. Voor 49% van de personen met chronische 

aandoening is dit duidelijk, voor 51% niet (N=300). 

Opnieuw kunnen we stellen dat er nood is aan meer of duidelijkere informatie over wie toegang 

krijgt als men zijn toestemming geeft tot gegevensdeling met zorgverleners. 

3.1.1. Welke zorgverleners hebben toegang tot elektronisch gedeelde gegevens? 

De respondenten die bij de voorgaande vraag aangaven te weten wie toegang heeft tot hun 

elektronisch patiëntendossier, werden vervolgens gevraagd welke zorgverleners dit volgens hen 

dan zijn. 

 

 
Grafiek 4. Welke zorgverleners hebben toegang tot de elektronisch gedeelde gegevens, 
volgens de patiënt (N=144) 

 

‘Diegene die ik in mijn zorgteam aanduid en bij spoedgevallen.’ 

 

Een meerderheid zegt verkeerdelijk dat dit alle zorgverleners zijn met wie patiënten in contact 

komen voor hun zorg, en dit op elk moment. 

Van alle respondenten weet slechts 16% dat de toegang tot de gezondheidsgegevens op basis van 

de zorgrelatie voor zorgverleners beperkt is tot een bepaalde periode. De termijn of 

geldigheidsduur van een zorgrelatie is beperkt, afhankelijk van het type zorgverlener, en bedraagt 

maximaal 15 maanden. Bij de huisarts als GMD-houder is dit bijvoorbeeld 12 maanden, bij een 

hospitalisatie of ambulante behandeling in een ziekenhuis 3 maanden (zie bijlage 2). 

Ook over dit aspect van geïnformeerde toestemming zou de patiënt explicieter geïnformeerd 

moeten worden. 

 

‘Ik weet het niet meer. Onlangs zag ik dat er een aantal zorgverleners toegang hebben 

waarvan ik de naam niet herken. Ik weet niet of het slim is om ze toegang te ontzeggen 

want wie weet zijn ze belangrijk?’ 
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Aanbevelingen: 

 Bied proactief duidelijke informatie over de betekenis en de reikwijdte van de geïnformeerde 

toestemming aan en bekijk hoe deze informatie optimaal kan ingebouwd worden in de zorg. 

 Zorg ervoor dat patiënten hun volledig elektronisch patiëntendossier (zowel van eerste als 

tweede lijn) online, op een gebruiksvriendelijke manier kunnen raadplegen zonder dat ze 

toestemming moeten geven tot elektronisch gegevensdeling. 

 Garandeer de keuzevrijheid van patiënten om hun toestemming tot gegevensdeling al dan niet 

te geven. 

3.2. Kennis van patiënten over het beheren van de toegang tot  hun 
gezondheidsgegevens 

Via vijf stellingen gingen we na hoeveel patiënten weten over de mogelijkheden om de toegang 

tot hun gezondheidsgegevens te beheren. 

 

 
Grafiek 5. Kennis over toegangscontrole (N=280) 

Ik kan mijn toestemming tot gegevensdeling op elk moment terug intrekken 

Zeventig procent van de patiënten beoordeelde deze stelling juist en weten dus dat ze hun 

toestemming op elk moment kunnen wijzigen. Slechts één procent beoordeelde de stelling foutief, 

maar wel bijna één derde (29%) gaf aan het antwoord niet te weten. 

Alle zorgverleners met wie ik in contact kom voor mijn zorg, hebben slechts voor een 
bepaalde periode toegang tot mijn gezondheidsgegevens 

Deze stelling lag moeilijker voor patiënten. Amper één vijfde (18%) kon de stelling juist beoordelen 

en weet dus dat een therapeutische of zorgrelatie een beperkte duur heeft. Door 37% werd de 

stelling foutief beoordeeld en wel 45% gaf aan het antwoord niet te weten. 
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Ik kan mijn zorgverlener vragen om specifieke gezondheidsgegevens niet elektronisch 
te delen. Dit kan ook als ik wel mijn toestemming tot gegevensdeling in het algemeen 
gaf. 

Slechts één derde (32%) van de patiënten wist dat deze stelling juist is. Acht procent beoordeelde 

de stelling foutief en meer dan de helft (60%) kon dit niet beoordelen. Maar weinig patiënten zijn 

op de hoogte van de mogelijkheid om bepaalde gegevens niet te laten delen5. 

Ik kan bepaalde zorgverleners op basis van hun naam uitsluiten zodat ze geen 
elektronisch toegang meer hebben tot mijn gezondheidsgegevens. 

Bijna de helft (42%) van de patiënten wist dat ze een zorgverlener op naam kunnen uitsluiten. Zes 

procent dacht dat dit fout was en net meer dan de helft (52%) van de patiënten wist het antwoord 

op deze stelling niet.  

Als ik mijn toestemming geef, betekent dit dat eender welke zorgverlener mijn 
gezondheidsgegevens kan inkijken. 

Deze stelling is niet correct en dit werd ook zo beoordeeld door 45% van de patiënten. Eén op vijf 

dacht dat deze stelling wel correct was en ongeveer één derde (35%) moest het antwoord schuldig 

blijven. Minder dan de helft van de patiënten kent dus het principe van de therapeutische of 

zorgrelatie voor inzage in gezondheidsgegevens.  

Conclusies op basis van deze stellingen 

Het grootste aandeel foutieve antwoorden vonden we terug bij de stellingen die peilden naar de 

kennis over de therapeutische of zorgrelatie: 

 Alle zorgverleners met wie ik in contact kom voor mijn zorg, hebben slechts voor een 

bepaalde periode toegang tot mijn gezondheidsgegevens. 

 Als ik mijn toestemming geef, betekent dit dat eender welke zorgverlener mijn 

gezondheidsgegevens kan inkijken. 

Voor de andere vragen zien we dat zij die het antwoord dachten te weten, de stelling ook meestal 

juist beoordeelden. 

 

Voor elk van de stellingen stellen we vast dat een aanzienlijk aandeel, van ongeveer één derde tot 

twee derde, van de patiënten het antwoord niet weet. Dit geeft een belangrijke nood aan rond 

bekendmaking van de principes en de werking van het systeem van gegevensdeling en bijhorende 

toegangscontrole. 

 

Aanbeveling: 

Informeer patiënten proactief en transparant over de principes en de werking van het systeem van 

deze gegevensdeling en de toegangscontrole: 

 Geïnformeerde toestemming tot gegevensdeling: wat houdt dit in, hoe wordt deze 

geregistreerd, de vrije keuze van de patiënt en gevolgen van een bepaalde keuze, de 

                                            
5  Reglement betreffende de uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen gezondheidssystemen 

verbonden via het verwijzingsrepertorium van het eHealth-platform: 
https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXC-azyUix91GfOxg0AQ?filename=14-016-

n442-reglement.pdf 

https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXC-azyUix91GfOxg0AQ?filename=14-016-n442-reglement.pdf
https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXC-azyUix91GfOxg0AQ?filename=14-016-n442-reglement.pdf
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mogelijkheid om de status van de geïnformeerde toestemming te wijzigen en de manieren 

waarop dit kan gebeuren. 

 Therapeutische en zorgrelatie: wat houdt dit in, voor welke termijn is de relatie geldig en de 

manier waarop deze beheerd kan worden, en wat is het verschil met de ‘circle of trust’. 

 Uitsluiting van zorgverleners: het bestaan en de reikwijdte van deze mogelijkheid en de manier 

waarop dit kan gebeuren. Bied de mogelijkheid aan om in groepspraktijken en zorginstellingen 

exclusies van specifieke zorgverleners toe te passen in de mate van het mogelijke. 

 De mogelijkheid om te beslissen dat een gezondheidsgegeven niet wordt gedeeld: informeer 

de patiënt over het bestaan en de reikwijdte van deze mogelijkheid en de manier waarop dit 

kan gebeuren. 

 Zorg voor een onafhankelijke instantie die vanuit de overheid het mandaat heeft om toezicht 

te houden op de (brede) toepassing van de regels en de werking van elektronische 

gegevensdeling en toegangscontrole.6  Vertegenwoordigers van zorgverleners en patiënten 

sturen deze instantie mee aan. 

3.3. Opvragen van loggings: welke zorgverleners hadden inzage? 

Onze standpunttekst over de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens (2011) stelt dat 

patiënten op een vlotte manier moeten kunnen nagaan welke zorgverleners op welk momenten 

hun patiëntendossier hebben ingekeken. De procedure om dit na te gaan, moet toegankelijk zijn. 

Dit alles in het kader van transparantie m.b.t. de inzage door zorgverleners in het elektronisch 

patiëntendossier. 

Een vijfde van de respondenten (20%) vroeg reeds zogenaamde (dossier)loggings op. Een grote 

meerderheid (80%) deed dit nog niet (N=294). De bijkomende vragen bieden ons meer inzicht in 

het hoe en waarom (niet). 

3.3.1. Mogelijkheden voor het opvragen van loggings 

 
Grafiek 6. Bij wie of waar vroegen patiënten loggings op (N = 55) 

 

Gevraagd naar waar of bij wie men loggings opvroeg, antwoordt een derde van de respondenten 

dat dit via de ziekenhuishub CoZo gebeurde en een tiende via ziekenhuishub NexuzHealth. Een 

aantal patiënten vraagt daarnaast loggings op via de huisarts en via MijnGezondheid.be. Ongeveer 

de helft antwoordt eerder algemeen (hieronder weergegeven als ‘Andere’): online, via eHealth, in 

het patiëntendossier, in de app,…. Een aantal patiënten kent ook meerdere mogelijkheden. 

Twee respondenten melden dat ze via het raadplegen van de loggings vastgesteld hebben dat 

artsen die ze niet kennen inzage hadden in hun dossier.  

                                            
6 Deze instantie is op termijn te aligneren met de op te richten Gezondheidszorgdata-autoriteit. 
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3.3.2. Ervaringen met het opvragen van loggings 

Bij de respondenten die reeds loggings opvroegen, werd vervolgens naar hun ervaringen gepeild.  

 

 
Grafiek 7. Ervaringen van patiënten met het opvragen van loggings (N = 55) 

 

Voor een meerderheid van patiënten was de informatie die men kreeg duidelijk, alsook de 

aanvraagprocedure. Een aantal respondenten geeft aan dat de aanvraag geweigerd werd. 

Bij ‘andere’ vermelden de respondenten: weinig of geen info, soms niet te zien, een orthopedist 

die toegang nam, stond niet vermeld. 

 

‘Ik ervaar dat mijn info bij niet geautoriseerde ziekenhuizen en artsen komt. Zelf krijg ik 

maar een zeer kleine selectie te zien van mijn dossier.’ 

3.3.3. Redenen voor het niet opvragen van loggings 

Om een beeld te krijgen van de redenen waarom patiënten geen loggings opvragen, werd aan de 

respondenten een aantal mogelijkheden voorgelegd. 

 

 
Grafiek 8. Redenen voor het niet opvragen van loggings (N = 227) 

 

Een meerderheid (60%) wist niet dat het opvragen van loggings mogelijk was. Daarnaast geeft 

41% aan de procedure niet te kennen en 18% zegt hier geen behoefte aan te hebben. 
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Onder de andere redenen vinden we ook enkele kritische stemmen over het feit dat loggings 

elektronisch moeten opgevraagd worden of dat deze stap teveel energie vergt. 

 

‘Ik ben zo al genoeg bezig met ziek en patiënt zijn.’ 

 

Bij wijze van conclusie kunnen we stellen dat de mogelijkheid en de procedure om loggings op te 

vragen, bij heel wat patiënten onbekend is. Een aantal patiënten heeft er ook geen nood aan. Bij 

patiënten die reeds loggings opvroegen, heeft de meerderheid wel positieve ervaringen. 

 

Deze conclusie sluit ook aan bij de vaststellingen uit de ledenconsultatie ‘VPP on tour’ van 2021 

over eHealth. Patiënten willen een centraal logboek dat voorziet in voldoende gedetailleerde 

informatie (chronologisch opgebouwd en met vermelding van de naam van de zorgverlener én de 

reden waarom deze inzage nam). Patiënten adviseren dat dit logboek via Mijngezondheid.be te 

raadplegen is en dat men een melding kan krijgen als een zorgverlener inzage heeft. 

 

Aanbevelingen: 

 Voorzie duidelijke informatie over de mogelijkheid en de procedure voor patiënten om loggings 

op te vragen. 

 Zorg voor een centraal logboek in MijnGezondheid.be met transparantie over wie, wanneer en 

met welke reden toegang nam tot welke gegevens. 

 Deze informatie van dit logboek moet duidelijk en begrijpbaar zijn. 

 Onderzoek de mogelijkheid dat de patiënt - indien gewenst - bij elke inzage door een 

zorgverlener hiervan een melding kan ontvangen via de eBox. 
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4. Gegevensdeling met zorgverleners 

4.1. Huidige werking 

Momenteel bepaalt de zogenaamde ‘toegangsmatrix’7 welke categorie zorgverleners toegang heeft 

tot welk type elektronisch gedeelde gegevens van patiënten, op voorwaarde dat ze hun 

toestemming tot gegevensdeling registreerden en er een therapeutische of zorgrelatie is. 

In deze vaste matrix staat vast wie toegang heeft tot welke gegevens en hiervan kan niet 

afgeweken worden. Zorgverleners zouden op deze manier toegang moeten hebben tot de 

informatie die voor hen noodzakelijk is om goede zorg te verlenen.  

 

Zonder twijfel is er nood aan meer kwalitatieve en kwantitatieve gegevensdeling tussen de 

zorgverleners rondom de patiënt. Uitwisseling van gezondheidsgegevens is belangrijk in het kader 

van kwaliteitsvolle zorg en heeft een heel aantal voordelen die ook door patiënten erkend worden 

(zie 2.1.1). Op dit moment hebben nog niet alle zorgverleners toegang tot de gegevens die hiervoor 

noodzakelijk zijn. 

‘Ook de artsen kunnen niet altijd onmiddellijk aan elk platform. Hierdoor zijn 

diagnoses soms te laat, dubbel of onjuist!’ 

‘Veel digitale toepassingen, maar vele artsen weten niet wat de mogelijkheden zijn van 

welk portaal. Kinesist en psycholoog heeft geen inzage in m’n medisch dossier, 

wat heel jammer is.’ 

4.2. Pijnpunten 

Uit eerdere consultaties van patiënten8 blijkt dat zij uiteenlopende visies hebben op gegevensdeling 

tussen zorgverleners. Sommige patiënten hebben er geen probleem mee om hun volledige dossier 

ter inzage te stellen.  

‘Dat het blijkbaar toch niet zo goed werkt als beloofd, vele artsen hebben de gegevens 

niet, daar toch verondersteld wordt dat de artsen op de hoogte zijn van de grote lijnen 

van je gezondheid en ingrepen die gebeurd zijn dat vind ik heel vervelend omdat je 

telkens opnieuw je hele verhaal weer moet doen…’ 

Daartegenover zijn er ook veel patiënten die enkel need-to-know informatie wensen te delen met 

hun zorgverleners. Het huidige starre systeem van de toegangsmatrix voldoet daarom niet aan de 

noden van die patiënten. Dit houdt ook in dat er geen one size fits all bestaat maar er nood is aan 

een flexibel systeem waarbij patiënten geïnformeerd keuzes kunnen maken over hun 

gegevensdeling. 

‘In sommige ziekenhuizen ben je verplicht je dossier open te zetten. Wie leest wat? Wat is 

de essentie van een verslag? Als je weet dat de waarheid niet altijd in een verslag staat.’  

                                            
7  In de situaties waar geen ‘circle of trust’ van toepassing is. Meer detail in de reglementen 

toegangsmatrix: https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/reglementen  
8  Bijeenkomst ‘Expertpool eHealth: digitale toepassingen in de zorg’ op 22 april 2021 en vijf 

bijeenkomsten binnen ‘VPP on tour’ in mei 2021. 

https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/reglementen
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‘Nooit wordt gevraagd of, en welke, info gearchiveerd mag worden. Alle verzorgers en 

artsen beslissen in uw plaats wat ze in het online dossier zetten. Al die info over 

psychisch welzijn is ter interpretatie vatbaar. Het is te riskant om dat allemaal volledig 

online te zetten. Als diagnoses betwist worden, worden die nooit verwijderd uit het online 

dossier, wat helse negativiteit met zich mee brengt.’ 

 

‘Het heeft zijn voordeel, maar ook een groot nadeel. Namelijk als je een "moeilijke" 

diagnose hebt zoals fibromyalgie of cvs en een dokter op voorhand je dossier kan 

bekijken, ze je liever zien gaan dan komen. Ik heb het al voor gehad dat ik nog maar één 

zin had gezegd en de arts al zei dat hij me niet ging kunnen helpen. Achteraf heb ik gezien 

dat hij mijn elektronisch dossier vooraf had geraadpleegd. Ik ben ook bij een professor 

geweest die voor zijn diagnose zich volledig heeft gebaseerd op resultaten en 

onderzoeken van jaren geleden en zelf geen vinger naar mij heeft uitgestoken. Ik moest er 

maar leren mee leven en hij moest mij niet meer terug zien. Je moet maar zo'n diagnose 

hebben hé en constant moeten leven met pijn en uitputting. Het is nochtans niet omdat je 

zo'n diagnose hebt, dat je ook niet iets anders kan mankeren. Zeker niet als je reeds ook 

een kanker-verleden hebt. Ik heb aan dit alles een trauma overgehouden.’ 

 

Aanbeveling: 

Patiënten moeten de mogelijkheid krijgen om een centrale rol in hun zorg op te nemen. Patiënten 

regie en keuze geven in het openstellen van hun gezondheidsgegevens door hen proactief te 

betrekken en te informeren is daarin een belangrijk onderdeel. Dit vormt de basis van het door ons 

voorgestelde systeem.  

4.3. Voorstel tot flexibel systeem 

Hoe kan zo’n flexibel systeem met proactieve betrokkenheid van de patiënt concreet uitwerkt 

worden? 

Bepaalde informatie zou steeds beschikbaar moeten zijn voor elke zorgverlener (mits 

geïnformeerde toestemming en therapeutische of zorgrelatie) om veilige en goede zorg te 

garanderen. Enkel deze basisinformatie zou moeten vallen onder de standaard toegang tot 

gezondheidsgegevens. Deze ‘basisset’ zou op een weloverwogen, onderbouwde manier 

(bijvoorbeeld wetenschappelijk onderbouwd door voorafgaand literatuuronderzoek en actieve 

betrokkenheid van de sector) vastgelegd kunnen worden in een toegangsmatrix zoals we deze 

vandaag kennen. 

Bovenop deze basisinformatie is extra toegang tot bijkomende informatie voor de zorgverlener 

mogelijk, maar deze mag niet standaard opengesteld worden. De patiënt kan op deze manier zelf, 

en bewust, kiezen om zorgverleners proactief bijkomend inzage te geven in bepaalde gegevens. 

Wanneer een zorgverlener het nodig acht om andere gegevens te bekijken, dan kan de patiënt 

deze extra toegang expliciet goedkeuren. Zo hebben patiënten de mogelijkheid om zelf te bepalen 
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welke beroepsgroep of zorgverlener in hun geval meer toegang krijgt dan de basisinfo. Zo krijgen 

ze regie over hun eigen gezondheidsgegevens. Door het expliciteren van de toestemming van de 

patiënt wordt deze ook traceerbaar. Elke beroepsgroep kan mogelijks een praktische procedure 

uitwerken hoe deze toestemming moet gegeven worden door de patiënt zodat deze  aangepast is 

aan hun dagelijkse praktijk.  

Patiënten beseffen dat het niet altijd eenvoudig zal zijn om te bepalen aan welke zorgverlener(s) 

zij welke extra toegang willen verlenen. Zij vinden het dan ook belangrijk dat de vraag naar 

uitbreiding van inzage op een eenvoudige manier kan gesteld worden door de zorgverlener aan de 

patiënt. Dit zowel voorafgaand aan het contactmoment als op het moment zelf.  

Ook de dialoog met de patiënt is hierin van cruciaal belang. Met een goede vertrouwensrelatie en 

gekaderde vraag zullen patiënten bereid zijn hun gegevens te delen. Daarnaast kijken patiënten 

ook richting huisarts, GMD-houder of behandelend arts om ondersteuning te bieden bij de keuze 

van welke zorgverleners toegang moeten/mogen krijgen tot bepaalde gegevens. Ook kunnen zij 

kaderen welke gegevens belangrijk zijn om te delen, indien de patiënt hierover twijfelt.  

Tot slot is er het besef dat deze werkwijze niet voor elke patiënt vanzelfsprekend is en bepaalde 

digitale vaardigheden vereist. Daarom zou er één centraal, toegankelijk en duidelijk systeem 

moeten zijn om gegevensdeling te beheren. Bovendien moet een gemandateerde 

(vertrouwenspersoon, vertegenwoordiger, mantelzorger,…) bijstand kunnen verlenen bij het 

beheer van iemands gegevensdeling. 

Daarnaast blijven de andere basisvoorwaarden van toepassing, namelijk: 

 de patiënt gaf vooraf geïnformeerd, bewust en vrij toestemming tot gegevensdeling; 

 de aanwezigheid van een therapeutische relatie, met een bepaalde duur, die beheerd kan 

worden door de patiënt; 

 het voorzien van loggings: de toegang tot patiëntgegevens moet worden gevolgd en moet 

voor de patiënt op een transparante en gemakkelijke wijze toegankelijk zijn; 

 de mogelijkheid tot het uitsluiten van bepaalde zorgverleners; 

 de mogelijkheid tot het inroepen van therapeutische exceptie; 

 de andere voorwaarden voorzien binnen een ‘circle of trust’. 

4.3.1. Basisinformatie 

We probeerden een concreet beeld te krijgen van  welke gezondheidsgegevens volgens  patiënten  

steeds beschikbaar moeten zijn voor een bepaalde categorie van zorgverleners. Patiënten werd 

daarom gevraagd ‘Welke gezondheidsgegevens zijn hoogstnoodzakelijk om gedeeld te worden met 

zorgverstrekkers? Geef aan welke gegevens volgens jou steeds gedeeld moeten worden met welke 

zorgverleners.’ Het antwoord op deze vraag wordt weergegeven in de  twee onderstaande tabellen.  

We stellen dat minimaal 75% van de respondenten de vraag positief moet beantwoorden om in 

het algemeen te kunnen spreken van een categorie met  ‘hoogstnoodzakelijke gegevens’. Deze 

vakken werden in de tabel in het groen gemarkeerd.  

We komen dan tot volgende vaststellingen die richting kunnen geven bij het bepalen van de 

basisinformatie:  

 Risicofactoren zoals allergieën en geneesmiddelenreacties zijn volgens onze respondenten 

hoogstnoodzakelijk om te weten voor artsen, verpleegkundigen, apothekers en tandartsen. 

 Sociale risicofactoren en wilsverklaring behoren voor geen enkele beroepsgroep tot 

hoogstnoodzakelijk informatie. 

Dit geldt ook voor de rapporten en verslagen die informatie bevatten over mentale 

gezondheid, gynaecologie en genetica. 
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 Tot slot zijn er een aantal categorieën die enkel voor artsen als hoogstnoodzakelijke 

informatie beschouwd worden: 

o de samenvatting van medische problemen en behandelingen; 

o het medicatie- en vaccinatieschema;  

o rapporten en verslagen; 

o technische onderzoeken; 

o andere aandachtspunten in de zorg.  

 

We stellen daarnaast vast dat er een grote verdeeldheid van mening is over de andere categorieën. 

Dit toont het belang van een flexibel systeem aan om een antwoord te bieden op de individuele 

voorkeur van patiënten. 

 

Aanbevelingen: 

Maak werk van een flexibel systeem waarbij de patiënt geïnformeerd keuzes kan maken over zijn 

gegevensdeling zodat hij zelf mee controle krijgt over wie toegang heeft tot welke delen van zijn 

elektronisch gedeelde gegevens. 

 Bepaalde informatie zou steeds beschikbaar moeten zijn voor elke zorgverlener om veilige en 

goede zorg te garanderen. Bovenstaande analyse kan richting geven bij het bepalen van de 

basisinformatie.  

 Daarnaast is er extra toegang tot bijkomende informatie voor de zorgverlener mogelijk mits 

expliciete goedkeuring door de patiënt. 

 

Organiseer een maatschappelijk debat om hieraan uitwerking te geven. Een transparant debat zal 

leiden tot een groter draagvlak bij zowel zorgverleners als patiënten om met elkaar gegevens uit 

te wisselen. Daarnaast kan een maatschappelijk aanvaard toegangssysteem meer zekerheid bieden 

voor rechtmatige gegevensdeling. 
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N=251 Risicofactoren 

(allergieën, 

reacties op 

medicatie,…) 

Sociale 

risicofactoren 

(familiale of 

financiële 

context, 

rookgedrag,...) 

Andere 

aandachtspunten 

(slechthorend, 

implantaten, 

beperkingen,…) 

Medische 

problemen & 

behandelingen 

Wilsverklaring Medicatie-

schema 

Vaccinatie-

schema 

Arts 98% 

247 

60% 

151 

83% 

208 

91% 

229 

71% 

177 

85% 

213 

79% 

198 

Verpleegkundige 76% 

192 

21% 

53 

60% 

151 

63% 

159 

24% 

61 

68% 

171 

44% 

111 

Zorgkundige 58% 

146 

16% 

39 

47% 

117 

40% 

101 

12% 

30 

40% 

100 

24% 

61 

Vroedvrouw 42% 

106 

18% 

44 

31% 

78 

35% 

88 

12% 

31 

33% 

82 

23% 

58 

Apotheker 80% 

201 

14% 

35 

32% 

80 

44% 

110 

9% 

22 

72% 

180 

43% 

107 

Tandarts 76% 

191 

8% 

20 

37% 

92 

45% 

112 

5% 

12 

42% 

105 

22% 

55 

Kinesitherapeut 33% 

82 

9% 

23 

46% 

115 

51% 

128 

5% 

12 

18% 

44 

15% 

37 

Psycholoog 22% 

56 

44% 

111 

36% 

91 

39% 

98 

22% 

56 

20% 

50 

8% 

20 

Tabel 1. Noodzakelijke gegevensdeling 

 

Opgelet!  

We vragen om deze resultaten samen met de aanbevelingen in het rapport te bekijken. De kwantitatieve gegevens mogen met andere woorden niet 

misbruikt worden om toegangsrechten op te eisen. Verdere discussie tussen alle stakeholders (inclusief patiënten) is nodig om te komen tot een 

gedragen oplossing.  
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N=248 Al mijn rapporten 

en verslagen van 

zorgverleners 

Rapporten en 

verslagen die 

informatie 

bevatten over mijn 

mentale 

gezondheid 

Rapporten en 

verslagen die 

gynaecologische 

informatie 

bevatten 

Rapporten en 

verslagen die 

genetische 

informatie 

bevatten 

Technische 

onderzoeken (RX, 

MRI, CT,...) 

Arts 92% 

227 

68% 

169 

64% 

157 

74% 

182 

91% 

224 

Verpleegkundige 45% 

111 

24% 

60 

17% 

43 

17% 

42 

36% 

89 

Zorgkundige 24% 

60 

13% 

33 

6% 

16 

8% 

19 

12% 

29 

Vroedvrouw 18% 

45 

9% 

22 

36% 

89 

13% 

32 

16% 

39 

Apotheker 19% 

46 

12% 

30 

6% 

15 

11% 

28 

6% 

16 

Tandarts 15% 

36 

5% 

13 

2% 

5 

10% 

24 

14% 

35 

Kinesitherapeut 20% 

49 

8% 

20 

4% 

10 

6% 

14 

29% 

72 

Psycholoog 20% 

49 

55% 

137 

4% 

11 

13% 

33 

8% 

19 

Tabel 1. Noodzakelijke gegevensdeling (vervolg)
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5. Online gezondheidsportaal Mijngezondheid.be 

Het federale gezondheidsportaal Mijngezondheid.be werd op 8 mei 2018 gelanceerd. Ruim een 

jaar later zei een derde (30%) van de Vlamingen het online gezondheidsportaal te gebruiken 

(eHealthMonitor 20199). Op basis van de gebruiksstatistieken van 202110 valt te verwachten dat 

dit aantal door de COVID-19-pandemie fors gestegen is. 

5.1. Gebruik van het online gezondheidsportaal Mijngezondheid.be 

 
Grafiek 9. Het gebruik van Mijngezondheid.be (N=254) 

 

Uit onze bevraging blijkt dat het federale gezondheidsportaal Mijngezondheid.be door bijna 8 op 

10 personen met een chronische aandoening wordt gebruikt.  

5.1.1. Redenen om geen gebruik te maken van Mijngezondheid.be 

 
Grafiek 10: redenen om Mijngezondheid.be niet te gebruiken (N=52) 

 

                                            
9 www.imec.be/nl/vlaamse-innovatiemotor/kennisuitwisseling/techmeters/ehealthmonitor 
10 De Nederlandstalige versie van Mijngezondheid.be werd in 2021 12.611.002 keer bezocht. 

78%

22%

Ja Nee

0 5 10 15 20 25

Ik ken het niet

Ik geraak niet aangemeld

Ik heb geen eID-lezer of ItsMe-app

Ik vind niet de info die ik zoek

Ik heb er geen/onvoldoende vertrouwen in

Ik weet niet hoe of waarvoor ik dit kan gebruiken

Ik heb er geen interesse in

Ik heb hier geen nood aan

http://www.imec.be/nl/vlaamse-innovatiemotor/kennisuitwisseling/techmeters/ehealthmonitor
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Gevraagd naar waarom men het federaal gezondheidsportaal (nog) niet gebruikt (N=52), 

antwoordt een meerderheid van de respondenten dat men het niet kent (40%) of dat men niet 

weet hoe of waarvoor men het kan gebruiken (29%). Een derde geeft eerder technische redenen 

aan voor het niet-gebruik (31%). Daarnaast heeft een aantal patiënten er geen nood aan (17%) 

en ook een gebrek aan vertrouwen in het portaal wordt aangehaald (12%). 

 

‘Niet alle gegevens staan op eHealth, het begint pas vanaf een bepaalde datum. In mijn 

geval staat er een deel niet in en ik vind dit zeer belangrijk en dit geeft een totaal 

vertekend beeld. Verder zijn er te veel mogelijkheden om je dossier te raadplegen waarbij 

het één al vollediger is dan het ander.’ 

5.2. Ervaringen met de gebruiksvriendelijkheid van Mijngezondheid.be 

 
Grafiek 11. Gebruiksvriendelijkheid van Mijngezondheid.be (N=196) 

 

De helft van de respondenten vindt Mijngezondheid.be gebruiksvriendelijk. Al is 

gebruiksvriendelijkheid niet hetzelfde als tevredenheid, uit de eHealth-monitor bleek een 

gelijkaardig aantal Nederlandstalige burgers dat tevreden is met het portaal (45% is tevreden of 

zeer tevreden). 

 

Wie Mijngezondheid.be niet gebruiksvriendelijk vindt, geeft daarvoor de volgende redenen: gebrek 

aan overzicht (24%), teveel doorverwijzing (18%), info niet terugvinden (13%), te vaak opnieuw 

moeten aanmelden (12 %), problemen met de vormgeving (9%) en problemen met het aanmelden 

(7%). 

Bij ‘Andere’ vinden we volgende redenen terug: 

 onvolledigheid van de gegevens: de gegevens zijn pas beschikbaar vanaf een bepaalde 

datum, het medicatieschema is niet up-to-date, je kan niet aanvullen,…; 

 voorkeur voor gegevens op papier; 

 CoZo of MyNexuzhealth zijn gemakkelijker, efficiënter, gebruiksvriendelijker; 

 trage werking. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Andere

Nee, want ik geraak niet aangemeld

Nee, want ik heb problemen met de vormgeving
(lay-out, kleurgebruik,...)

Nee, want ik moet vaak opnieuw aanmelden als ik
doorklik naar een deelpagina

Nee, want ik vind niet de info die ik zoek

Nee, want ik word te veel doorverwezen naar
deelpagina's

Nee, want ik vind het niet overzichtelijk

Ja, ik vind het gebruiksvriendelijk
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‘Hoe zit het met personen die door omstandigheden niet meer digitaal meekunnen, ik vind 

dat een groot probleem en maak me daar zorgen over.’ 

 

‘Veel mensen vragen me hoe ze iets kunnen terugvinden - het is een typische Belgische 

overheidsstructuur waar niet veel mensen hun weg in vinden.’ 

 

‘Ik weet niet wanneer ik mijngezondheid.be moet gebruiken versus wanneer ik 

myhealthviewer.be of vitalink.be moet gebruiken.’ 

5.3. Ondersteuningsnoden bij het gebruik van Mijngezondheid.be 

 
Grafiek 12. Nood aan ondersteuning bij het gebruik van Mijngezondheid.be (N=248) 

 

Een kleine meerderheid (57%) heeft geen nood aan ondersteuning bij het gebruik van 

Mijngezondheid.be. De anderen (43%) hebben hier wel nood aan11.  

Daarbij scoort de nood aan informatie het hoogst, namelijk informatie over wie toegang heeft tot 

de gezondheidsgegevens (25%) en over de inhoud en de werking van het gezondheidsportaal 

(21%). 

Vervolgens staat de nood aan inhoudelijke duiding bij de gezondheidsgegevens op de wenslijst 

(16%). De nood aan een helpdesk voor diverse vragen en de nood aan technische ondersteuning 

worden door telkens 14% aangeduid. Acht procent van de respondenten ten slotte heeft nood aan 

praktische ondersteuning, zoals bij het aanmelden. 

 

Respondenten melden verder nog: 

 dat ze kunnen inloggen dankzij de hulp van een begeleider; 

 dat de login via eID onstabiel is; 

                                            
11 Ter vergelijking: bij de eHealthMonitor gaf 50% aan bijkomende ondersteuning nodig te hebben. 
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Andere

Ja, ik heb nood aan technische ondersteuning
(bv. aanmelden)

Ja, ik heb nood aan praktische ondersteuning
(persoonlijke begeleiding)

Ja, ik heb nood aan informatie over inhoud en
werking van het portaal

Ja, ik heb nood aan inhoudelijke duiding bij mijn
gezondheidsgegevens

Ja, ik heb nood aan informatie over wie toegang
heeft tot deze gegevens

Ja, ik heb nood aan een helpdesk voor diverse
vragen

Nee, ik heb geen nood aan ondersteuning
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 dat men er niet aan begint omdat overheids- (maar ook vele privé-) platformen zeer 

ongebruiksvriendelijk zijn. 

 

‘Ik heb persoonlijk geen nood aan een helpdesk maar ik werk aan het onthaal van een 

huisartsenpraktijk en een telefonisch bereikbare helpdesk tijdens de werkuren is mijns 

inziens essentieel.’ 

 

Even samenvatten… 

Het digitaal gezondheidsportaal Mijngezondheid.be wordt door maar liefst acht op tien personen 

met een chronische aandoening gebruikt. De helft vindt het echter niet gebruiksvriendelijk, 

voornamelijk door een gebrek aan overzicht, teveel doorverwijzingen, ontbrekende informatie en 

ook technische problemen. Ondersteuning wordt gevraagd door vier op tien patiënten, vooral in 

de vorm van informatie (over wie toegang heeft, over de werking, over de gezondheidsgegevens 

zelf) en ook op praktisch en technisch vlak.  

De toegenomen aandacht voor de actieve rol van de patiënt in de gezondheidszorg en de 

bijkomende projectmiddelen voor digitalisering12 bieden kansen om het gezondheidsportaal te 

optimaliseren. 

 

Aanbevelingen: 

 Zet in op een verdere bekendmaking van Mijngezondheid.be. De toename van het aantal 

gebruikers tijdens de COVID-19-pandemie schept een momentum om het portaal te promoten 

via brede, gerichte en multimediale informatiecampagnes. 

 Bekijk samen met de gebruiker welke aanpassingen nodig zijn (technisch, inhoudelijk, 

functionaliteiten, design,…) om de gebruiksvriendelijkheid van Mijngezondheid.be te verhogen. 

Een evaluatie of nodenbevraging m.b.t. het gezondheidsportaal is hiervoor een goede start. 

 Herwerk het huidige portaal om nog beter aan de noden tegemoet te komen en de vermelde 

knelpunten weg te werken (zie hierboven en verder onder ‘6. Pijnpunten bij het gebruik van 

digitale toepassingen zoals bijvoorbeeld Mijngezondheid.be’). 

 Voorzie de nodige duidelijke informatie over de werking en het opzet van Mijngezondheid.be 

en werk een toegankelijk ondersteuningsaanbod uit voor wie technische of inhoudelijke vragen 

heeft.  

                                            
12 Zoals de middelen uit het EU-relanceplan ter waarde van 5,9 miljard euro waarin specifieke acties 

voorzien zijn op vlak van ‘eHealth Services and Health Data’. 
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6. Pijnpunten bij het gebruik van digitale toepassingen en 
Mijngezondheid.be 

De bevraging spitste zich voornamelijk toe op een aantal aspecten van eHealth, namelijk: 

 de geïnformeerde toestemming tot gegevensdeling;  

 de toegangscontrole door patiënten;  

 de gegevensdeling met zorgverleners;  

 het online gezondheidsportaal Mijngezondheid.be.  

 

Natuurlijk gaat het gebruik van digitale toepassingen in de gezondheidszorg veel ruimer. Denk 

maar aan de ziekenhuisportalen en eerstelijnskluizen, telegeneeskunde, de talrijke 

gezondheidsapps,… Ter afronding peilden we dan ook naar: 

 andere pijnpunten of drempels die patiënten ervaren bij het gebruik van digitale 

toepassingen in het algemeen; 

 ontbrekende informatie of mogelijkheden in het online gezondheidsportaal 

Mijngezondheid.be. Veertig procent van de  respondenten geeft één of meerdere 

antwoorden op deze vraag (N=138). Daarvan geeft een vierde aan dat er eigenlijk niets 

ontbreekt op het portaal of dat ze er geen idee van hebben. 

 

Beide vragen brachten gelijkaardige werkpunten aan het licht. We bundelden ze daarom in een 

aantal thema’s. Waar relevant, geven we per thema eerst de algemene knelpunten mee en 

vermelden we daarna specifiek de verbeterpunten voor Mijngezondheid.be. 

6.1. Toegankelijkheid en digitale vaardigheden 

Eén van de meest vermelde werkpunten is de toegankelijkheid van digitale toepassingen en de 

digitale vaardigheden die hiervoor vereist zijn. De toegankelijkheid of gebruiksvriendelijkheid 

verbeteren kan vaak met kleine aanpassingen: uniform taalgebruik en zoveel mogelijk 

Nederlandstalige termen hanteren, de leesbaarheid afstemmen op gezichtsbeperkingen,…  

Daarnaast vormt de aanmeldprocedure vaak een te grote drempel om verder aan de slag te gaan, 

in het bijzonder voor oudere personen. Ook geven patiënten aan dat niet alle portalen bruikbaar 

zijn op een smartphone en zij niet beschikken over een laptop. 

 

‘Iedereen gaat er maar vanuit dat dit voor elke persoon haalbaar is om te gebruiken 

maar dat is niet zo!’ 

 

‘Sommige zijn niet ideaal afgesteld voor gebruik via gsm, 

niet iedereen heeft een pc/laptop.’ 

 

‘Er is nood aan informatie over goed gebruik van itsme en zijn toepassingen bij ouderen 

(ervaring als lesgever aan ouderen). Verouderde smartphones bij vele senioren! 

Waarom nooit eens een praktische reeks lessen op tv? Niet te rap gaan met de uitleg en 

veel herhalingen.’ 
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Mijngezondheid.be 

Een aantal antwoorden verwijzen naar het ontbreken van een stap-voor-stap uitleg of 

gebruiksaanwijzing. Ook het ontbreken van kennis over het portaal en van de mogelijkheid tot 

begeleiding wordt vermeld. 

 

‘Een duidelijke gebruiksaanwijzer die de gebruiker in de mogelijkheid stelt 

om zelf vlot te kunnen werken met het dossier en een goed overzicht heeft 

op wie de gegevens wanneer kan bekijken.’ 

 

‘Er staat te veel op de startpagina.’ 

 

Patiënten wijzen hier ook op het ontbreken van een vlotte en eenvoudige aanmeldings- en 

inlogprocedure. Anderen vermelden het gebrek aan gebruiksvriendelijkheid van het portaal en 

wijzen op de digitale kloof. 

 

‘Ik kan MijnGezondheid enkel voor mezelf gebruiken. Mijn ouders hebben geen Itsme of 

smartphone en zodus kunnen we hun gegevens zoals doktersvoorschriften niet lezen, 

moeten we telkens bij apotheek met eID 

om te checken wat er nog op hun voorschrift staat.’ 

 

‘Ik vind dat we gedwongen worden om alles online te doen. 

Alles wordt van bovenaf gedirigeerd. Ik vind dat we ook de persoonlijke keuze moeten 

hebben om via telefoon of brief te kunnen communiceren.’ 

 

Een aantal mensen vragen zich ook af of er een eenvoudige app versie van Mijngezondheid.be 

bestaat en of de mogelijkheid bestaat om twee patiënten op één smartphone te tonen. 

 

Ten slotte gaan een aantal opmerkingen specifieker in op de structuur en de indeling van het 

portaal:  

 een chronologisch overzicht; 

 de scheiding van persoonsgegevens en meer algemene informatie; 

 een eenvoudiger stappenplan om tot gevraagde informatie te komen via ja/nee-vragen; 

 een zoekfunctie en filter in de resultaten; 

 de leesbaarheid (wazig lettertype); 

 een overzicht van alle toekomstige onderzoeken. 

 

‘Medisch dossier in het groot bovenaan, gezien meest geconsulteerd; er is meer dan Covid 

alleen vandaag, dat teveel domineert.’ 

 

‘Het is soms moeilijk om te weten welke link je moet aanklikken. Zo is er bv. een link 

voor Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Wat als woonachtig in Vlaanderen, maar 

ziekenhuis in Brussel? Er zou beter 1 platform komen voor België.’ 
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Aanbevelingen: 

 Voorzie ondersteuning en begeleiding zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om ten volle te 

participeren in de digitale wereld indien gewenst. Houd steeds rekening met wie digitaal 

kwetsbaar is. 

 Zet in op duidelijke en uniforme communicatie naar de patiënt over de werking van de 

verschillende systemen in het eHealth-landschap. 

 Zet in op praktische ondersteuning waar nodig (bv. bij het aanmelden op digitale systemen). 

 Respecteer steeds de vrije keuze van de patiënt in het gebruik van digitale toepassingen (vb. 

papieren afschrift van een digitaal voorschrift). 

 Ontwikkel digitale toepassingen in co-creatie met gebruikers zodat het eindresultaat voldoet 

aan de noden van de gebruikers. 

6.2. Versnippering 

Een andere pijnpunt dat veelvuldig terugkeert, heeft te maken met de versnippering van het 

eHealth-landschap. Er bestaan te veel verschillende portalen en apps. Deze zijn niet altijd op elkaar 

afgestemd en niet uniform in gebruik. Hierdoor weten patiënten niet waar ze welke info kunnen 

terugvinden, welke app ze waarvoor kunnen gebruiken, welke apps betrouwbaar zijn,… Patiënten 

worden ook veel te weinig geïnformeerd over de werking van het eHealth-systeem.  

 

‘Te veel bomen, te weinig bos. Bijvoorbeeld: de diepe kloven tussen de Vlaamse en 

Brusselse/Waalse digitale systemen zijn belachelijk, en man, ze moeten het land nogal 

geld kosten. Jammer. Eén enkel - goed werkend - systeem zou veel geld en stress 

besparen. Gelukkig wordt het persoonlijke dossier wel door alle systemen herkend. 

Voorlopig toch.’ 

 

‘Veel te veel soorten federaal, Vlaams, andere gezondheidsapplicaties. 

Wat een wildgroei!!!’ 

 

‘Er is geen samenwerking tussen de verschillende ziekenhuisportalen waardoor ik op 

meerdere plaatsen moet kijken voor een volledig dossier of verslagen.’ 

 

‘Er zijn teveel toestanden van digitale toepassingen en apps; 

wil je mee zijn moet je dit allemaal installeren.’ 

 

‘Veel doorverwijzingen en zaken die naast elkaar lopen in plaats van geïntegreerd te zijn 

in één platform. Cozo, mynexuzhealth, mijn gezondheid, mijn handicap ...’ 

Mijngezondheid.be 

Hoewel Mijngezondheid.be het voordeel biedt om als centrale toegangspoort naar elders 

opgeslagen gezondheidsgegevens te navigeren, wordt het probleem van de verschillende 

achterliggende portalen hier ook nadrukkelijk vermeld. Het ontbreekt aan duidelijkheid (‘ik begrijp 

het verschil niet’) en sommige patiënten pleiten voor samenvoeging tot één geheel. 
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‘Ik weet niet wanneer ik mijngezondheid.be moet gebruiken versus wanneer ik 

myhealthviewer.be of vitalink.be, enz moet gebruiken.’ 

 

Aanbevelingen: 

 Voorzie één systeem waarbij patiënten op een uniforme manier, onafhankelijk van de bron, 

hun elektronische gezondheidsgegevens kunnen raadplegen.  

 Deze tool moet eenvoudig te gebruiken zijn, zowel op laptop als smartphone, ... 

 Ontwikkel deze tool in co-creatie met gebruikers zodat het eindresultaat voldoet aan de noden 

van de gebruikers. 

 Maak werk van duidelijke, uniforme communicatie naar patiënt toe over de werking van de 

verschillende systemen in het eHealth-landschap. 

6.3. Inzage door de patiënt 

Patiënten zitten ook met vragen rond de inzage in hun gegevens. Het is niet altijd duidelijk welke 

informatie gedeeld wordt met hen, welke niet en waarom13. 

 

‘Ik kan niets inhoudelijk terugvinden van huisartsconsultaties, waarom? Wel de 

ziekenhuisverslagen…’ 

 

‘Ik krijg melding dat er nieuwe informatie beschikbaar is, maar het is voor mij soms even 

zoeken: verslag, of een afspraak, of een factuur, technisch onderzoek, documenten,....?’ 

 

‘Persoonlijke (!) gegevens zijn amper te consulteren.’ 

 

‘In bepaalde ziekenhuisportalen ontbreken soms bepaalde medische verslagen zonder 

dat hiervoor een verklaring kan worden gegeven bij navraag aan het medisch secretariaat.’ 

Mijngezondheid.be 

Een aantal respondenten vermeldt dat ze zelf in mijngezondheid.be niet alles zien wat in het 

elektronisch dossier staat. Ook het probleem van toegang voor wie in het buitenland verblijft, wordt 

aangehaald. 

 

‘Ook zou het mogelijk moeten zijn dat we als patiënt steeds toegang hebben tot ons 

volledig dossier. Zo kunnen bepaalde ziekenhuizen besluiten om informatie niet te delen 

met de patiënt, terwijl je als patiënt het recht hebt om je hele medisch dossier in te kijken.’ 

 

Aanbevelingen: 

 Zet in op duidelijke en uniforme communicatie naar de patiënt over de werking van 

gegevensdeling en de achterliggende principes.  

                                            
13 VPP bracht in 2018, 2019 en 2020 in kaart welke gegevens de ziekenhuizen elektronisch delen met 
de patiënt:  https://vlaamspatientenplatform.be/nl/advies-en-tips/mijn-medische-gegevens-

elektronische-delen-waarom-hoe-en-met-wie   

https://vlaamspatientenplatform.be/nl/advies-en-tips/mijn-medische-gegevens-elektronische-delen-waarom-hoe-en-met-wie
https://vlaamspatientenplatform.be/nl/advies-en-tips/mijn-medische-gegevens-elektronische-delen-waarom-hoe-en-met-wie
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 Wees transparant over welke gegevens wel/niet gedeeld worden en om welke redenen. 

6.4. Ontbrekende, onvolledige of onjuiste gezondheidsgegevens 

Dit knelpunt kwam voornamelijk naar boven in het kader van Mijngezondheid.be.  

Mijngezondheid.be: resultaten en verslagen 

Respondenten stellen vast dat resultaten en verslagen ontbreken in hun gedeeld elektronisch 

dossier: 

 verslagen van technische onderzoeken, van kinesisten, van huisartsen,…; 

 (heelkundige) ingrepen die niet gekend zijn bij de huisarts; 

 uitslagen van ziekenhuizen; 

 verslagen van specialisten over onderzoeken (borstscan of darmonderzoeken) die via 

volksgezondheid worden aangeboden; 

 … 

 

‘Traagheid van het ter beschikking stellen van bloedanalyses en technische onderzoeken. 

Ook gedeeltelijke resultaten zouden beschikbaar moeten zijn van zodra bekend.’ 

 

‘Niet coherent omdat niet alle resultaten kunnen worden geraadpleegd in de resultaten. 

Misschien ook zoekfunctie en filter in resultaten.’ 

Mijngezondheid.be: medicatieschema 

Dat men het medicatieschema niet kan terugvinden, wordt ook een aantal keer vermeld. Verder 

wordt gewezen op het feit dat dit schema niet up-to-date of zelfs verkeerd is. Men vindt ook dat 

hier de mogelijkheid ontbreekt om als patiënt zelf aanvullingen te kunnen doen (zie verder). 

 

‘Ik weet niet zeker of die functie bestaat, in dat geval wordt hij niet consequent gebruikt, 

maar ik zou het handig vinden mocht er een centraal platform zijn waar mijn 

medicatieschema wordt bijgehouden en waarin bij elk nieuw voorschrift en stopzetting 

wordt aangepast.’ 

 

‘Waarom kan ikzelf mijn medicatierooster niet aanpassen. Mijn rooster is verouderd en 

niemand kan (of wil) dit aanpassen.’ 

Mijngezondheid.be: onvolledige of onjuiste gezondheidsgegevens 

Patiënten willen dat hun elektronisch gedeelde gezondheidsgegevens juist en up-to-date zijn. Een 

aantal keren wordt het ontbreken van correcte en volledige info vermeld. Soms een kwestie van 

oude gegevens die nog moeten worden aangevuld, soms ook foute info.  

 

‘De kans op fouten is dus groot en is voor mij een bron van ergernis. Je kan foutieve 

verslagen ook niet gebruiken om aan bepaalde aanvragen toe te voegen.’ 
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‘Historische gegevens (bv vroegere vaccinaties, medicatieschema's,...) ontbreken of worden 

niet systematisch aangevuld.’ 

 

‘Echt elke keer als ik een medische behandeling moet ondergaan, blijkt de arts of 

verpleegkundige NIET op de hoogte van mijn isobetadine-allergie, ondanks alle 

dossiers waar dit genoteerd staat. Dat ik geregeld een psychiater bezoek hebben ze dan 

weer wél allemaal gezien.’ 

Mijngezondheid.be: ontbrekende informatie 

Volgende informatie zou volgens de respondenten ook te vinden moeten zijn via 

Mijngezondheid.be: 

 gegevens van het ziekenfonds (verslagen van de adviserend arts); 

 wilsverklaringen (euthanasie); 

 informatie over zeldzame ziektes; 

 … 

 

‘In UZ Gent beweren ze geen verslagen en radiografische onderzoeken van het 

plaatselijke ziekenhuis te kunnen inkijken ( Halle), wat frustrerend is, want heb vervoer 

nodig naar Gent en dat kost al snel 80 euro ( minder mobielen vervoer via MAV).’ 

 

Aanbevelingen: 

 Zorg ervoor dat eerstelijnszorgverleners en ziekenhuizen, ongeacht van welk softwarepakket 

deze gebruik maken of bij welke hub aangesloten, alle gegevens naar de patiënt toe ontsluiten. 

Bovendien moeten deze gegevens volledig, correct en up-to-date zijn. 

 Stimuleer bijvoorbeeld huisartsen om te zorgen voor een up-to-date gezondheidssamenvatting 

en een correct medicatieschema in het bijzonder. 

 

6.5. Mogelijkheid om als patiënt informatie toe te voegen of aan te passen 

Als een mogelijke oplossing voor bovenstaand knelpunt, vragen patiënten naar de mogelijkheid om 

zelf de nodige aanpassingen te doen in hun elektronische dossier of informatie toe te voegen via 

Mijngezondheid.be. Dit zowel bij het medicatieschema 14  als bij andere onderdelen van het 

elektronisch dossier. 

 

‘Zelf info ingeven die belangrijk /zichtbaar is voor alle zorgverstrekkers, bv. 

hoorapparaat, ik mag géén MRI krijgen maar kan dat nergens geregistreerd vinden.’ 

 

                                            
14 In de rubriek Mijn Geneesmiddelen op Mijngezondheid.be is sinds medio 2021 de mogelijkheid 

voorzien om als patiënt zelf info toe te voegen via journaalnota’s (realisatie VIDIS-project). 
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‘Ik vind dat er een mogelijkheid moet zijn om bij verslagen zelf opmerkingen te kunnen 

zetten. Nu staan er dikwijls fouten in verslagen. Veel van je historiek wordt overgenomen 

en fouten blijven dus herhaald.’ 

 

‘Ik dring aan op mogelijkheid om persoonlijk medicatie/vaccinatie te kunnen bijwerken 

Oudere gegevens bv. over tetanusvaccinatie zijn niet opgenomen daar mijngezondheid te 

recent is. Artsen/apothekers hebben niet altijd tijd om dit voor u te doen + sommigen 

verkiezen bv. Helena. Patiënten kunnen/moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen om 

gegevens te controleren en bij te werken.’ 

 

Aanbeveling: 

Geef schrijfrechten aan de patiënt door een mogelijkheid om notities toe te voegen. Als patiënt 

kan je een suggestie maken maar niet rechtstreeks een aanpassing doen. Na goedkeuring wordt 

de suggestie doorgevoerd en gebeurt een aanpassing. 

 Gebruik duidelijke kleurmarkeringen. 

 Dit kan bijvoorbeeld in een journaal, dagboek, sumehr, medicatieschema, etc. 

6.6. Wantrouwen  

Tot slot wordt het probleem van privacy en elektronisch gedeelde gegevens op verschillende 

manieren benoemd.  

 

‘Hoe wordt er omgegaan met deze strikt privé gegevens en wat is de beveiliging hier rond? 

Je hebt geen regie over je eigen gegevens, de huisarts werkt niet altijd mee en dat lijkt me 

in strijd met de GDPR. Beroepsgeheim mag geen automatische toelating zijn om 

ongewenst de privacy van een patiënt te overtreden. Dat gebeurt massaal met deze 

dossiers (ook Cozo, gedeeld ziekenhuisdossier,...).’  
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7. Conclusie 

Deze bevraging ‘eHealth in vraag gesteld!’ peilde naar hoe personen met een chronische 

aandoening kijken naar een aantal aspecten van het elektronisch patiëntendossier. Er namen 386 

personen deel aan de online bevraging, waarvan 362 personen met een chronische aandoening of 

hun naaste/mantelzorger. 

We stellen vast dat eHealth op zich niet in vraag gesteld wordt, maar zien heel wat 

aandachtspunten en uitdagingen. Niet in het minst op het vlak van informatie en digitale 

vaardigheden. 

We hebben deze vaststellingen vertaald in een aantal aanbevelingen (zie verder) en gaan hierover 

de komende maanden in gesprek met de betrokken actoren: de overheid (kabinet, FOD 

Volksgezondheid, eHealth-platform,…), de ziekenhuishubs en eerstelijnskluizen, de zorgverleners 

en -organisaties. 

 

De grote meerderheid van de respondenten gaf toestemming tot gegevensdeling en dat 

voornamelijk omdat ze vinden dat dit ten goede komt aan de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van 

de zorg. 

Een kleine groep van 8% geeft geen toestemming, waarvan een deel onbewust omdat het hen 

niet gevraagd werd. Voor anderen daarentegen is het een bewuste keuze omdat zij niet wensen 

dat hun gezondheidsgegevens gedeeld worden met andere zorgverleners.  

Opmerkelijk is wel dat de helft van de respondenten aangeeft dat ze onvoldoende, geen duidelijke 

en weinig begrijpbare info hebben gekregen over de geïnformeerde toestemming. Daarnaast is het 

ook voor bijna de helft van de respondenten niet duidelijk wie toegang heeft tot hun 

gezondheidsgegevens. In het licht van kwaliteit van zorg, en tegen de achtergrond van twintig jaar 

Wet op de patiëntenrechten, is dit een belangrijk aandachtspunt. 

Een grote meerderheid van de respondenten wenst ook toegang tot de eigen elektronische 

gezondheidsgegevens zonder hiervoor toestemming tot gegevensdeling te geven. 

 

Een aanzienlijk aandeel van de respondenten heeft te weinig kennis over het systeem van 

gegevensdeling en toegangscontrole. Zo is slechts een minderheid op de hoogte van de beperkte 

duur van een zorgrelatie en daarmee samenhangend de toegang van zorgverleners tot hun dossier. 

Een vijfde van de respondenten controleerde reeds via dossierloggings welke zorgverleners inzage 

hadden in hun elektronisch patiëntendossier. Respondenten die ervaring hebben met het opvragen 

van loggings, zijn hier over het algemeen redelijk positief over. Zij die geen ervaring hebben, 

kenden de mogelijkheid of procedure niet. 

 

De vraag welke gezondheidsgegevens steeds beschikbaar moeten zijn voor welke zorgverleners 

werd in deze bevraging behandeld aan de hand van de toegangsmatrix. Welke categorieën van 

gezondheidsgegevens vinden patiënten hoogstnoodzakelijk om te delen met welke 

zorgverstrekkers? Met andere woorden: wat vinden patiënten need-to-know voor wie? Deze 

vaststellingen kunnen richting geven aan een breder maatschappelijk debat hierover. Want verder 

is het beeld genuanceerd en zijn de meningen erg verdeeld. Dit toont het belang van een flexibel 

toegangssysteem aan om een antwoord te bieden op de individuele voorkeur van patiënten. 

 

Ook over het eHealth-landschap levert deze bevraging interessante inzichten op, die tegelijk ook 

het beeld bevestigen van een voor patiënten te complexe structuur. Het federale 

gezondheidsportaal Mijngezondheid.be wordt door bijna acht op tien personen met een chronische 

aandoening gebruikt. Amper de helft vindt het portaal gebruiksvriendelijk, ruim 40% heeft nood 

aan ondersteuning bij het gebruik ervan. Dit gaat voornamelijk over noden op vlak van informatie, 
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maar ook over praktische en technische hulp. Een vierde van de respondenten vindt dat er niets 

ontbreekt aan het portaal, een grote groep meldt diverse tekortkomingen. Zo vermelden ze het 

ontbreken van duidelijke uitleg, de moeilijke aanmeldprocedure, het ontbreken van 

gezondheidsgegevens (resultaten, verslagen, medicatieschema,…) en een onduidelijke structuur 

en versnippering. 

 

Dat brengt ons ten slotte bij de vraag naar problemen en drempels, de open eindvraag van onze 

bevraging. Er zijn heel wat werkpunten op vlak van de toegankelijkheid van digitale toepassingen, 

de digitale vaardigheden die hiervoor vereist zijn en de versnippering van het eHealth-landschap. 

Maar patiënten zien ook heel wat problemen aan de inhoudelijke kant van het dossier: het 

ontbreken van gezondheidsgegevens, de aanwezigheid van foutieve informatie, de onmogelijkheid 

om als patiënt informatie toe te voegen,…  

 

Dat laatste knelpunt brengt ons misschien wel naar de kern: hoe kan digitale technologie in het 

algemeen, en het elektronisch patiëntendossier in het bijzonder, bijdragen tot een kwalitatieve 

gezondheidszorg waarbij de patiënt met behulp van zijn gezondheidsgegevens een actieve rol kan 

opnemen, zonder te verdwalen in het eHealth-landschap? 

Als Vlaams Patiëntenplatform willen we vanuit die uitdaging de stem van personen met een 

chronische aandoening versterken en samen met alle betrokkenen de weg zoeken. 

 

 

‘Kennis geeft je een beter inzicht over je gezondheidstoestand. Het gaat ten slotte over 

jouw eigen lichaam! Dank aan allen die daartoe bijdragen.’  
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8. Aanbevelingen 

Geïnformeerde toestemming tot gegevensdeling 

 

 Bied proactief duidelijke informatie over de betekenis en de reikwijdte van geïnformeerde 

toestemming aan en bekijk hoe deze informatie optimaal kan ingebouwd worden in de 

zorg.  

 Zorg ervoor dat de patiënt zijn volledige elektronisch patiëntendossier (zowel van eerste 

als tweede lijn) online, op een gebruiksvriendelijke manier kan raadplegen zonder dat deze 

toestemming moet geven tot elektronisch gegevensdeling. 

 Garandeer de keuzevrijheid van patiënten om hun toestemming tot gegevensdeling al dan 

niet te geven. 

 

Toegangscontrole door patiënten 

 

 Informeer patiënten proactief en transparant over de principes en de werking van het 

systeem van gegevensdeling en toegangscontrole: 

o Geïnformeerde toestemming tot gegevensdeling: wat houdt dit in, hoe wordt deze 

geregistreerd, de vrije keuze van de patiënt en gevolgen van een bepaalde keuze, 

de mogelijkheid om de status van de geïnformeerde toestemming te wijzigen en 

de manieren waarop dit kan gebeuren. 

o Therapeutische en zorgrelatie: wat houdt dit in, voor welke termijn is de relatie 

geldig en de manier waarop deze beheerd kan worden en wat het verschil is met 

de ‘circle of trust’. 

o Uitsluiting van zorgverleners: het bestaan en de reikwijdte van deze mogelijkheid 

en de manier waarop dit kan gebeuren. Bied de mogelijkheid ook aan om in 

groepspraktijken en zorginstellingen exclusies van specifieke zorgverleners toe te 

passen in de mate van het mogelijke. 

o De mogelijkheid om te beslissen dat een gezondheidsgegeven niet wordt gedeeld: 

het bestaan en de reikwijdte van deze mogelijkheid en de manier waarop dit kan 

gebeuren. 

 Zorg voor een onafhankelijke instantie die vanuit de overheid het mandaat heeft om 

toezicht te houden op de (brede) toepassing van de regels en de werking van elektronische 

gegevensdeling en toegangscontrole.  Vertegenwoordigers van zorgverleners en patiënten 

sturen deze instantie mee aan. 

 

Toegangscontrole door patiënten via het opvragen van loggings 

 

 Voorzie duidelijke informatie over de mogelijkheid en de procedure voor patiënten om 

loggings op te vragen. 

 Zorg voor een centraal logboek in MijnGezondheid.be met transparantie over wie, wanneer 

en met welke reden toegang nam tot welke gegevens. 

 De informatie van dit logboek moet duidelijk en begrijpbaar zijn. 

 Onderzoek de mogelijkheid dat de patiënt bij elke inzage door een zorgverlener hiervan 

een melding kan ontvangen via de eBox. 
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Gegevensdeling met zorgverleners 

 

 Patiënten moeten de mogelijkheid krijgen om een centrale rol in hun zorg op te nemen. De 

patiënt regie en keuze geven in het openstellen van zijn gezondheidsgegevens door hem 

proactief te betrekken en te informeren is daarin een belangrijk onderdeel en vormt de 

basis voor ons voorgestelde systeem. 

 Maak werk van een flexibel systeem waarbij patiënten geïnformeerd keuzes kunnen maken 

over hun gegevensdeling zodat ze zelf mee controle krijgen over wie toegang heeft tot 

welke delen van hun elektronisch gedeelde gegevens. 

o Bepaalde informatie zou steeds beschikbaar moeten zijn voor elke zorgverlener om 

veilige en goede zorg te garanderen. Bovenstaande analyse kan richting geven bij het 

bepalen van deze basisinformatie.  

o Daarnaast is er extra toegang tot bijkomende informatie voor de zorgverlener mogelijk 

mits expliciete goedkeuring door de patiënt. 

 Organiseer een maatschappelijk debat om hieraan uitwerking te geven. Een transparant 

debat zal leiden tot een groter draagvlak bij zowel zorgverleners als patiënten om met 

elkaar gegevens uit te wisselen. Daarnaast kan een maatschappelijk aanvaard 

toegangssysteem meer zekerheid bieden voor rechtmatige gegevensdeling. 

 

Online gezondheidsportaal Mijngezondheid.be 

 

 Zet in op een verdere bekendmaking van Mijngezondheid.be. De toename van het aantal 

gebruikers tijdens de COVID-19-pandemie schept een momentum om het portaal te 

promoten via brede, gerichte en multimediale informatiecampagnes. 

 Bekijk samen met de gebruiker welke aanpassingen nodig zijn (technisch, inhoudelijk, 

functionaliteiten, design,…) om de gebruiksvriendelijkheid van Mijngezondheid.be te 

verhogen. Een evaluatie of nodenbevraging m.b.t. het gezondheidsportaal is hiervoor een 

goede start. 

 Herwerk het huidige portaal om nog beter aan de noden tegemoet te komen en de 

vermelde knelpunten weg te werken. 

 Voorzie de nodige duidelijke informatie over de werking en het opzet van 

Mijngezondheid.be en werk een toegankelijk ondersteuningsaanbod uit voor wie technische 

of inhoudelijke vragen heeft. 

 

Toegankelijkheid en digitale vaardigheden 

 

 Voorzie ondersteuning en begeleiding zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om ten volle 

te participeren in de digitale wereld indien gewenst. Houd steeds rekening met wie digitaal 

kwetsbaar is.  

o Zet in op duidelijke en uniforme communicatie naar de patiënt over de werking van 

de verschillende systemen in het eHealth-landschap. 

o Zet in op praktische ondersteuning waar nodig (bv. bij het aanmelden op digitale 

systemen). 

 Respecteer steeds de vrije keuze van de patiënt in het gebruik van digitale toepassingen 

(vb. papieren afschrift van een digitaal voorschrift). 

 Ontwikkel digitale toepassingen in co-creatie met gebruikers zodat het eindresultaat 

voldoet aan de noden van de gebruikers. 
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Versnippering 

 

 Voorzie één systeem waarbij patiënten op een uniforme manier, onafhankelijk van de bron, 

hun elektronische gegevens kunnen raadplegen.  

 Deze tool moet eenvoudig te gebruiken zijn, zowel op laptop als smartphone, ... 

 Ontwikkel deze tool in co-creatie met gebruikers zodat het eindresultaat voldoet aan de 

noden van de gebruikers. 

 Maak werk van duidelijke, uniforme communicatie naar patiënten toe over de werking van 

de verschillende systemen in het eHealth-landschap. 

 

Inzage door de patiënt 

 

 Zet in op duidelijke en uniforme communicatie naar de patiënt over de werking van 

gegevensdeling en zijn achterliggende principes.  

 Wees transparant over welke gegevens wel/niet gedeeld worden en om welke redenen. 

 

Vermijden van ontbrekende, onvolledige, onjuiste gezondheidsgegevens 

 

 Zorg ervoor dat eerstelijnszorgverleners en ziekenhuizen, ongeacht van welk 

softwarepakket deze gebruik maken of bij welke hub aangesloten, alle gegevens naar de 

patiënt toe ontsluiten. Bovendien moeten deze gegevens volledig, correct en up-to-date 

zijn. 

 Stimuleer bijvoorbeeld huisartsen om te zorgen voor een up-to-date 

gezondheidssamenvatting en een correct medicatieschema in het bijzonder. 

 

Toevoegen of aanpassen van gegevens door de patiënt 

 

 Geef schrijfrechten aan de patiënt door een mogelijkheid om notities toe te voegen. Als 

patiënt kan je een suggestie maken maar niet rechtstreeks een aanpassing doen. Na 

goedkeuring wordt de suggestie doorgevoerd en gebeurt een aanpassing. 

o Gebruik duidelijke kleurmarkeringen. 

o Dit kan bijvoorbeeld in een journaal, dagboek, sumehr, medicatieschema, etc. 
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Over het Vlaams Patiëntenplatform 

De levenskwaliteit van personen met een chronische ziekte en hun omgeving verbeteren, dat doe 

je niet alleen, maar samen! Noden en knelpunten waar personen met een chronische ziekte 

tegenaan lopen kaarten we aan bij de overheid en de zorgsector. Samen met onze leden, meer 

dan 115 patiëntenverenigingen, werken we aan kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg op maat van 

personen met een chronische aandoening. 
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BIJLAGEN  

Bijlage 1: Infoluik: Toegang tot elektronisch gedeelde gegevens 

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. 

Wat is mijngezondheid.be ? 

Mijngezondheid.be is jouw toegangspoort om je gezondheidsgegevens digitaal te bekijken. De 

website www.mijngezondheid.be stelt alle gezondheidsgegevens beschikbaar die momenteel al 

digitaal worden gedeeld. Op deze manier hoef je zelf niet uit te zoeken welke info je waar kan 

terugvinden, maar wordt alles voor jou bij elkaar gebracht.  

 

Via dit gezondheidsportaal kan je niet enkel je gezondheidssamenvatting nakijken, maar heb je 

ook toegang tot laboresultaten, rapporten en resultaten van het ziekenhuis, je openstaande 

voorschriften, je medicatieschema … 

Eenvoudige toegang tot je medische informatie helpt je om zelf een actieve rol op te nemen in je 

zorg. Je kan in dialoog gaan met je zorgverleners, je gegevens nakijken, toegankelijke informatie 

opzoeken, … Zo kan je bewuste keuzes maken in je zorg. 

  

http://www.myhealthviewer.be/
http://www.cozo.be/
http://www.mijngezondheid.be/
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Bijlage 2: Duur therapeutische relatie 

Wie? Hoe? Hoe lang? 

Huisarts Na inlezen eID/ISI+  

GMD-houder  

Consultatie wachtdienst 

15 maanden 

12 maanden 

3 maanden 

Medisch huis 

Wijkgezondheidscentrum 

Inschrijving patiënt Onbepaald met automatisch 

verlenging 

Apotheker Na inlezen eID/ISI+  

Huisapotheker 

15 maanden  

12 maanden 

Ziekenhuis Hospitalisatie  

Ambulante behandeling 

Consultatie spoeddienst 

3 maanden  

3 maanden 

1 maand 

Individuele zorgverlener Consultatie 

Verwijzing 

15 maanden 

3 maanden 
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Colofon 

Dit rapport kwam tot stand met behulp van subsidiegelden van het Rijksinsituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.  
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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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