Dankzij eHealth kun je je gezondheids
gegevens elektronisch delen met je zorg
verleners. Zo kunnen ze je sneller
en beter helpen.

Je medische gegevens delen
Zorgverleners die je behandelen kunnen medische
gegevens uitwisselen indien nodig. Zo sturen zorgverle
ners elkaar de verslagen door van ziekenhuisopnames
of onderzoeken. Hiervoor hebben ze je toestemming
niet nodig.
Waar moet je dan wel je toestemming voor geven?
Om je huidige en vroegere medische gegevens uit te
wisselen via een beveiligd elektronisch netwerk. Deze
uitwisseling gebeurt via een systeem waarbij de toe
gang tot de gegevens vereenvoudigd is. Zorgverleners
kunnen al je medische gegevens via één toegangsweg
raadplegen. Hiervoor moet je je akkoord geven.

zelfde onderzoek te ondergaan, je hoeft dezelfde
formulieren en attesten niet meer op verschillende
plaatsen binnen te brengen;
-- de papierberg verkleint en alles verloopt sneller.

Over welke gegevens gaat het?
Enkele belangrijke gegevens die gedeeld worden via
eHealth zijn:
-- resultaten van bloedonderzoeken;
-- röntgenfoto’s;
-- medische verslagen;
-- vaccinatieschema’s;
-- allergieën;
-- geneesmiddelen die je neemt of hebt genomen;
-- operaties die je hebt ondergaan.

Waarom toestemming geven
om medische gegevens
uit te wisselen?
Om je goed te kunnen verzorgen en begeleiden, heb
ben zorgverleners een zo volledig mogelijk beeld nodig
van je medische achtergrond. Dat is nuttig om verschil
lende redenen:
-- zorgverleners kunnen je sneller en beter behande
len bij een noodgeval;
-- zorgverleners uit verschillende disciplines werken
vlotter samen om je te behandelen;
-- je hoeft als patiënt niet verschillende keren het

Wie kan mijn gegevens
bekijken?
Het is belangrijk dat niet om het even wie je medische
gegevens kan bekijken. Daarom moet er een therapeutische relatie bestaan tussen jou en de zorgverleners
die toegang willen tot je medische gegevens.

Zorgverleners die een therapeutische relatie hebben
met jou zijn zorgverleners die betrokken zijn bij je
medische zorg. Het kan gaan om een arts, tandarts,
vroedvrouw, apotheker, kinesitherapeut, verpleegkun
dige of nog een ander soort zorgverlener. Het inlezen
van je elektronische identiteitskaart bevestigt de
therapeutische relatie tussen jou en de zorgverlener.
De huisarts die je globaal medisch dossier (GMD)
beheert, krijgt automatisch toegang tot je gegevens
voor een periode van 1 jaar. Als je het GMD bij je
huisarts laat verlengen, dan verleng je ook de toe
gang tot je medische gegevens. Bij andere zorgver
leners is dit bij elke inlezing van je identiteitskaart
beperkt in de tijd.

Blijf baas over je gegevens
De toegang tot je gegevens via het elektronisch net
werk is streng beveiligd. Bovendien houd je zelf de
touwtjes in handen. De volgende rechten garanderen
je privacy.
-- Je kunt de toegang tot de gegevens beperken:
je kunt zelf kiezen welke zorgverleners toegang
krijgen en je kunt zorgverleners de toegang ook
weigeren.
-- Via de Patient HealthViewer van Vitalink kun
je controleren wie je medische gegevens heeft
bekeken. Meer informatie over de Patient Health-
Viewer vind je op www.lm.be > ziekteverzekering >
eHealth: de elektronische uitwisseling van je
gezondheidsgegevens.
-- Je kunt je op elk moment bedenken en je toe
stemming opnieuw intrekken.

Hoe geef ik mijn
toestemming?

Je kunt ook zelf je toestemming geven via een van
deze kanalen:
-- aan het loket van je ziekenfonds;
-- met je identiteitskaart via www.patientconsent.be.

Meer weten?
Heb je nog vragen of wil je je toestemming
geven? Neem dan contact op met je LM-zie
kenfonds of surf naar www.lm.be > ziektever
zekering > eHealth: de elektronische uitwisse
ling van je gezondheidsgegevens.
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Er bestaan verschillende manieren om je toestem
ming te geven. Je toestemming wordt automatisch
geregistreerd bij een opname in het ziekenhuis of als
je langsgaat bij een van deze zorgverleners:
-- je huisarts;
-- een geneesheer-specialist;
-- een apotheker.
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Toestemming
voor de uitwisseling
van je gezondheids
gegevens

www.lm.be

