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MIJN GEZONDHEID

in samenwerking met Abrumet en LUSS

https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/
Mijn gezondheid is het online portaal dat ook wel "Personal Health Viewer" wordt
genoemd. Via dit centrale toegangspunt kun je verschillende persoonlijke gegevens over
je gezondheid en andere gezondheidsgerelateerde informatie in het algemeen
raadplegen.
De gegevens die je er kunt raadplegen, zijn:
•
•
•
•
•
•

informatie over je gezondheidstoestand, bijv. van je huisarts, specialisten,
apotheker, ...
administratieve informatie, bijv. over terugbetalingen door je ziekenfonds
informatie over je wilsverklaringen, bijv. je registratie als orgaandonor
betrouwbare en begrijpelijke informatie over ziekten en gezondheid
door de overheid goedgekeurde en betrouwbare gezondheidsapps
informatie over patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen

Opmerking: Een portaal is een site die verschillende toegangspunten tot andere sites groepeert.

1. Van taal veranderen
Dit kan in de linkerbovenhoek van de pagina's:
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2. FAQ's
Rechts bovenaan het scherm vind je de meest gestelde vragen

Als je geen antwoord op je vraag hebt gevonden in de FAQ's, kunt je je vraag stellen door het formulier
in te vullen:

Volg de instructies:
1. Maak een keuze:

a. Vink een van de drie vakjes aan:
b. Tik het onderwerp van je bericht in het daarvoor bestemde veld:
c. Vink het vakje "Ik heb ... gelezen" aan:
d. Klik op "Volgende":

2. Je gegevens:

a. Doe hier hetzelfde: vul alle velden in met een

4 - 24

b.
3. Tik je opmerking of suggestie in het lege veld:

4. Het is ook mogelijk om een document op je computer toe te voegen:

5. Vervolgens wordt ter controle een samenvatting gemaakt. Je moet nu alleen nog het
formulier verzenden:

3. Startpagina
Door op "Mijn gezondheid" te klikken keer je terug naar de startpagina:

4. Aanmelden

•
•

AANMELDEN met eID kaartlezer: zie pagina Erreur ! Signet non défini.
AANMELDEN via itsme: zie pagina Erreur ! Signet non défini.
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Klik op "Profiel bevestigen" nadat je hebt aangeduid dat je je als "burger" wilt aanmelden; als je je
aanmeldt voor je kind, geef je dit ook aan.

Het "?" is een hulptool:
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Klik op "Toestaan".
Je bent nu verbonden met de website "Mijn gezondheid":

7 - 24

5. Je toegangspunten
Bovenaan je scherm krijg je snel toegang tot bepaalde rubrieken:

5.1

Gezondheidsgegevens

Hier vind je een "GEZONDHEIDSSAMENVATTING" (zie pagina 17). Zoals de naam al doet vermoeden, is
het een samenvatting van je gezondheid, op basis van de gegevens van je huisarts. Deze rubriek bevat
dus meer informatie over:
•
•
•
•
•

je identiteit, je administratieve gegevens
de naam van de behandelende arts
de contactgegevens van een contactpersoon voor noodgevallen
informatie over risicofactoren (allergieën, reacties op medicijnen enz.)
een overzicht van je medische voorgeschiedenis, huidige problemen, medicatie of vaccinaties
...

In "MEDICATIE" vind je informatie over je medicijngebruik.
De rubriek "MEDICATIE" is onderverdeeld in 4 onderdelen
•
•

•
•

MEDICATIESCHEMA:
geeft een overzicht van de medicijnen die je neemt
OPENSTAANDE MEDICATIEVOORSCHRIFTEN:
geeft een overzicht van je huidige openstaande voorschriften voor geneesmiddelen of
medische hulpmiddelen
MELDPUNT VOOR BIJWERKINGEN:
hier kun je eventuele bijwerkingen van een geneesmiddel melden
VACCINATIES:
geeft een overzicht van de vaccins die je hebt gekregen
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5.2

Toegangsbeheer

5.2.1
Geïnformeerde toestemming
Je vindt hier een eerste deel "TOESTEMMING". Het gaat hier om jouw toestemming. Hiermee geeft
de patiënt zijn of haar akkoord, zodat zijn of haar gezondheidsprofessionals op een veilige manier
gezondheidsgegevens elektronisch mogen delen.
Je kunt je toestemming op elk moment intrekken.
Je moet wel weten dat het beëindigen van je vertrouwen/toestemming ook betekent dat je dossier
"Mijn gezondheid" "on hold" wordt gezet.
Je kunt op elk moment opnieuw je toestemming geven.
5.2.2
Therapeutische relaties
Wanneer je dat wenst, kun je een therapeut van jouw keuze, die nog geen toegang heeft tot je
gezondheidsdossier, toegang geven. Die toegang kan belangrijk zijn voor een afspraak met een nieuwe
therapeut, zodat hij bijvoorbeeld je dossier op voorhand kan bekijken.
5.2.3
Uitsluitingen
Je kunt op elk moment een therapeutische relatie uitsluiten. Bij het aanvaarden van je toestemming
heb je alle therapeuten toestemming gegeven om toegang te krijgen tot je dossier. Het is echter
mogelijk dat je, om een reden die alleen jou aangaat, deze toestemming niet aan een bepaalde
persoon wilt geven.

5.3

Toegang tot je gezondheidsdossier

Je vindt dit meer naar onderen op de pagina:

Dit onderdeel bevat links naar portalen die meer gericht zijn op je persoonlijke gezondheidsdossier en
je therapeuten. Zoals hier het "Réseau Santé Bruxellois" (Brussels Gezondheidsnetwerk) dat verder
wordt toegelicht (zie pagina 13):
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Elk gewest heeft zijn eigen netwerk:
•
•
•

5.4

Als je in het Waalse Gewest woont, schrijf je je in bij het Réseau Santé Wallon
Als je in het Brusselse Gewest woont, schrijf je je in bij het Réseau Santé Bruxellois / Brussels
Gezondheidsnetwerk
Als je in het Vlaamse Gewest woont, schrijf je je in bij VITALINK

Toegang tot je ziekenfondsgegevens

Je vindt deze gegevens meer naar onderen op de pagina:

Door te klikken op
word je doorverwezen naar het portaal van je
ziekenfonds. Er wordt gevraagd om je opnieuw aan te melden via itsme: Zie pagina Erreur ! Signet non
défini..

Eenmaal aangemeld via itsme heb je toegang tot de website van je ziekenfonds, met je vooraf
ingevulde gegevens.
Je bent nu, met behulp van je codes, verbonden met de website van je ziekenfonds.

5.5

Toegang tot je wilsverklaringen

Je vindt deze gegevens eveneens onderaan de pagina:

Hou er rekening mee dat de verklaring van orgaandonatie onafhankelijk van het portaal "Mijn
Gezondheid" moet gebeuren.
Je vindt het formulier
•
•

ofwel op de website www.beldonor.be
ofwel in je gemeentehuis

Je hebt in ieder geval de stempel van je gemeente nodig.

De link
gedane verklaring.

geeft je uitsluitend toegang tot je eerder
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5.6

Toegang tot betrouwbare informatie over gezondheid

Je vindt deze gegevens eveneens onderaan de pagina:

In deze rubriek vind je uitgebreidere informatie, die niet noodzakelijk voor jou van toepassing is.

Je vindt er bijvoorbeeld een lijst met betrouwbare gezondheidsapps die je op je mobiele telefoon kunt
installeren:

Je wordt automatisch doorverwezen naar de website: https://mhealthbelgium.be
Op deze website vind je alle apps over gezondheid, met ook een beschrijving van elke app. Je kunt er
ook zoeken op thema.

5.7

Toegang tot nuttige contacten

Je vindt deze gegevens eveneens onderaan de pagina:
In deze rubriek vind je allerlei nuttige wegwijzers. Je wordt voor elke vraag of voor elk probleem
automatisch doorverwezen naar de juiste website:
•

•

•

•

•

DOKTER VAN WACHT:
Op https://www.health.belgium.be
vind je onder meer een noodnummer om een dokter van wacht te vinden …
APOTHEKER VAN WACHT:
Op https://www.apotheek.be/
vind je alle apothekers van wacht in je buurt.
ANTIGIFCENTRUM:
Op https://www.antigifcentrum.be/
vind je onder meer een noodnummer en tips …
TABAKSTOP:
Op https://www.tabakstop.be/
vind je onder meer een telefoonnummer, tips en zelfs een app die je kunt downloaden …
ALCOHOLHULP
Op https://alcoholhulp.be/
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•

vind je onder meer een forum om van gedachten te wisselen, begeleiding … volledig
anoniem.
DRUGLIJN:
Op https://druglijn.be/
vind je onder meer een telefoonnummer, de mogelijkheid om een consultatie te regelen,
links naar andere websites over dit onderwerp ... volledig anoniem.

6. Afmelden
Het is uiterst belangrijk om je af te melden voordat je de website sluit. Als je niet correct bent afgemeld,
kunnen je gegevens zichtbaar zijn voor anderen die zich op dezelfde computer willen aanmelden.
Hoe meld je je af:
1. Je vindt rechtsboven op het scherm een knop "Afmelden". Klik erop:

2. Er wordt een venster/pop-up geopend. Klik op "Bevestig":
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BRUSSELS GEZONDHEIDSNETWERK

https://brusselsgezondheidsnetwerk.be/
Op de portaalsite van het Brussels Gezondheidsnetwerk kun je onder meer zien welke
documenten op de gezondheidsnetwerken worden gedeeld, hoe je de toegang tot je
documenten kunt beheren, vertrouwenspersonen aanduidt, ...
•
•
•

optimale gezondheidszorg door betere communicatie tussen je artsen
je gedeelde documenten zijn toegankelijk via een webportaal
je biedt alle artsen die je moeten behandelen een globaal overzicht van je
gezondheidsgeschiedenis

Via het Brussels Gezondheidsnetwerk kun je je gezondheidsdossier overzichtelijk en in
alle rust doornemen. Alle resultaten van je gezondheidsdocumenten moeten vooraf
door een gezondheidsprofessional aan jou worden meegedeeld en toegelicht om ze
correct te kunnen interpreteren. Neem de tijd om al je vragen te stellen.
Dankzij dit netwerk kun je ook al jouw zorgverleners die/medisch personeel dat jou als
patiënt opvolgt, informeren of er al een onderzoek is uitgevoerd en wat het resultaat
daarvan is. Zo hoef je hetzelfde onderzoek geen 2 keer bij 2 verschillende zorgverleners
te laten uitvoeren. Het is daarom noodzakelijk om je gezondheidsprofessionals te laten
weten dat jouw documenten beschikbaar zijn op de gezondheidsnetwerken. Zo krijgen
ze sneller een beeld van je medische voorgeschiedenis.
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1. Van taal veranderen
De taal veranderen kan bovenaan de pagina:

2. FAQ's
Bevinden zich eveneens bovenaan:
Als je via de FAQ's geen antwoord op je vraag hebt gevonden, vind je onderaan de pagina's een
contactknop:
Zo kun je een bericht vanaf de website versturen.

3. Startpagina

Toegankelijk via het logo linksboven op de pagina's:
Of, zodra je verbonden bent, via de knop:

4. Inschrijven
Wanneer je je voor het eerst aanmeldt, moet je je eerst inschrijven via de knop "Patiënt" rechtsboven:

Klik vervolgens op:
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Je hebt 4 opties om je als patiënt in te schrijven bij het Brussels Gezondheidsnetwerk, naargelang je je
alleen inschrijft, of met begeleiding:

De oranje woorden zijn links waar je op kunt klikken om je in te schrijven.
Opgelet: alleen de eerste 2 (online apps en pdf-formulier) geven je als patiënt toegang tot je
gedeelde medische dossier.

4.1

Via de online apps

•
•

AANMELDEN met eID kaartlezer: zie pagina Erreur ! Signet non défini.
AANMELDEN via itsme: zie pagina Erreur ! Signet non défini.

Maak je geen zorgen, alles loopt goed. Je kunt nu klikken op:

Je wordt doorverwezen naar een toestemmingsformulier dat je moet invullen en "Aanvaarden".
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5. Toestemming
Het gaat hier om jouw toestemming. Hiermee geeft de patiënt zijn of haar akkoord, zodat zijn of haar
gezondheidsprofessionals op een veilige manier gezondheidsgegevens elektronisch mogen delen.
Je kunt je toestemming op elk moment intrekken.
Je moet wel weten dat het beëindigen van deze toestemming ook betekent dat je dossier "Brussels
Gezondheidsnetwerk" "on hold" wordt gezet.
Je kunt op elk moment opnieuw je toestemming geven.
Klik om je toestemmingsdocument te bekijken of je toestemming in te trekken op "Mijn Profiel":

Via de knop "Document raadplegen" kun je het document bekijken.
Via de knop "Uitschrijven" kun je je toestemming intrekken.

6. Aanmelden
Zodra je ingeschreven bent, hoef je deze procedure niet meer te doorlopen. De aanmelding zal dan
sneller verlopen:

Je kunt kiezen uit twee mogelijkheden:
•
•

Zich aanmelden met e-ID: zie pagina Erreur ! Signet non défini.
Zich aanmelden via itsme: zie pagina Erreur ! Signet non défini.
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7. Je toegangspunten
Je hebt standaard toegang tot de inhoud van je gezondheidssamenvatting (Sumehr) die wordt gedeeld
door je behandelende arts, tenzij die de toegangsparameters heeft gewijzigd.
Hieronder zetten we de noodzakelijke voorwaarden voor deze toegang op een rij:
•
•
•

je hebt je geïnformeerde toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van je
gegevens
de geraadpleegde arts/ziekenhuisstructuur heeft het document op het netwerk gedeeld
de arts/ziekenhuisstructuur heeft effectief beslist EN heeft de nodige bewerkingen in zijn
medische software uitgevoerd om dit document voor jou toegankelijk te maken:
o ofwel is dit document onmiddellijk toegankelijk
o ofwel is dit document toegankelijk 30 dagen nadat het op het Brusselse
Gezondheidsnetwerk werd gedeeld

Je vindt je documenten uiteraard terug in "Mijn documenten":

7.1

SUMEHR

Sumehr is een samenvatting van je huidige medische situatie, opgesteld door een huisarts. In het geval
van een noodinterventie bijvoorbeeld, kunnen die EHBO-artsen via dit document snel inzicht krijgen
in je medische voorgeschiedenis (zie pagina8).
In het onderdeel "SUMEHR" vind je de samenvatting van je gezondheid die door je huisarts werd
gedeeld.
Niet alle documenten zijn noodzakelijkerwijs voor jou toegankelijk. In de kolom "Toegang patiënt" zie
je de documenten staan die jij kunt bekijken:
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7.1.1

Welke zorgverleners hebben een bepaald document ingekeken?

7.1.2

Hoe kun je de toegang voor je zorgverleners beheren?

Via "Beheren" kun je kiezen uit 3 opties waarmee je ofwel één zorgverlener, ofwel alle zorgverleners
kunt uitsluiten zodat die het document niet kunnen zien, ofwel kun je slechts één zorgverlener toegang
geven.

Vergeet niet de naam van deze zorgverlener in te vullen:

XXXXXXX
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8. Je zorgverleners
Klik om je huidige of vroegere zorgverleners te bekijken op "Mijn toegangsmachtigingen":

Je krijgt nu een lijst te zien van zorgverleners die jou opvolgen of hebben opgevolgd.

Geldige relaties met je zorgverleners worden aangegeven met een groene stip:

Verlopen relaties met je zorgverleners worden aangegeven met een rode stip:

Als je informatie wilt blijven delen met een zorgverlener, klik je gewoon op de blauwe pijl:

Elke relatie met een zorgverlener is immers beperkt in de tijd. Voor je huisarts bijvoorbeeld, moet je
de relatie om de 15 maanden opnieuw activeren.

19 - 24

8.1

Zelf je zorgverlener registreren

Dit is mogelijk via "Toegangsmachtiging toevoegen":

Zodra je de behandelende arts in de lijst hebt gevonden, klik je op "Toegang geven":

Er wordt om bevestiging gevraagd:

9. Welke zorgverleners hebben mijn dossier ingekeken?
Om te zien wie je documenten heeft ingekeken, klik je op "Mijn toegangshistoriek":
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10. Een vertrouwenspersoon aanduiden
Iedereen die bij het Brussels Gezondheidsnetwerk is ingeschreven, heeft de mogelijkheid om een
vertrouwenspersoon aan te duiden. Die vertrouwenspersoon zal dan toegang hebben tot diens dossier
én zijn/haar eigen dossier.
Klik daartoe op "Mijn profiel":

Klik vervolgens op "Een vertrouwenspersoon toevoegen":

Vul de vereiste informatie in de lege velden in:
XXXXXXX
XXXXXXX
Klik vervolgens op "Toevoegen":

11. Mijn kind aan mijn dossier toevoegen
Je moet terugkeren naar de startpagina van de website "Brussels Gezondheidsnetwerk":

Klik vervolgens op "Hoe schrijft u zich in?" bovenaan de pagina:

Onderaan deze pagina vind je een aanvraagformulier dat je kunt downloaden via de knop "Met een
pdf-formulier":
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Dit pdf-formulier wordt ofwel door jou ingevuld en per e-mail verstuurd naar het volgende emailadres, met een kopie van je identiteitskaart en een kopie van de identiteitskaart van je kind:
info@abrumet.be
Ofwel wordt dit pdf-formulier afgedrukt, door jou ingevuld en met de post opgestuurd naar het
volgende adres, met een kopie van je identiteitskaart en een kopie van de identiteitskaart van je kind:
Ter attentie van de administratief beheerder van Abrumet
Bergstraat 11
1000 Brussel

12. Afmelden
Het is uiterst belangrijk om je af te melden voordat je de website sluit. Als je niet correct bent afgemeld,
kunnen je gegevens zichtbaar zijn voor anderen die zich op dezelfde computer willen aanmelden.
Hoe meld je je af:
1. Je vindt rechtsboven op het scherm een knop "Uitschakelen". Klik erop:
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IN SAMENWERKING MET:

1. CIBG
https://cibg.brussels/
Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) is de instelling van openbaar nut die,
binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wil uitgroeien tot de technologisch neutrale, competitieve,
betrouwbare en hoogkwalitatieve partner van elk overheidsinstelling die, met kennis van zaken en op
proactieve wijze, vernieuwende en samenhangende ICT-technologieën wenst in te voeren, met de
bedoeling om de eigen werking efficiënter te maken en te zorgen voor gebruiksvriendelijke diensten
voor Brusselaars, ondernemingen en bezoekers.
Tel. 02 282 47 70
Kunstlaan 21
1000 Brussel

2. Easy.brussels
https://easy.brussels
Het Brussels agentschap voor administratieve vereenvoudiging.
+32 (0)2 800 33 55
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

3. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
https://be.brussels/

4. Abrumet
https://www.abrumet.be
Abrumet verenigt de Franstalige en Nederlandstalige huisartsenverenigingen in Brussel (FBHAV en
FAMGB) en alle Brusselse ziekenhuizen (openbaar en privé).
De opdracht van Abrumet vzw is om medische informatie dankzij nieuwe technologieën gemakkelijker
te delen.
02 513 01 68
Bergstraat 11
1000 Brussel
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5. LUSS
https://www.luss.be/
LUSS is de Franstalige federatie van patiënten- en naastenverenigingen en de woordvoerder van
gebruikers van gezondheidsdiensten. De federatie ijvert voor de toegang tot hoogwaardige
gezondheidszorg voor iedereen en bevordert de deelname van gebruikers aan het gezondheidsbeleid.
T.: 081 74 44 28
Avenue Sergeant Vrithoff, 123
5000 Namen
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