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Belang uniforme technologie 

• Steeds meer multidisciplinaire samenwerking 
• Elektronische uitwisseling van gegevens 

– Vermijden dubbele onderzoeken 
– Vermijden administratieve overlast 
– Vermijden papierberg 



Welke terminologie? 

• Voor zorgverleners minder belangrijk 
– Werken in eigen dossier met eigen terminologie 
– Mappen met andere terminologie (via Snomed?) 
– Doorgeven naar anderen 

• Nog betere coderingssystemen nodig voor 
huisartsen 

• Healthdata en terminologiecentrum 
belangrijke spelers 



Mogelijke coderingsystemen 

• Ibui 
• ICPC 
• ICD 
• 3bt/thesaurus 
• Snomed-CT 

 
• Worden nu door elkaar gebruikt 



Huisarts 

Consument 
van 

informatie 

Producent 
van 

informatie 



Uitdaging voor de huisarts 

 
• Huisarts  

=   Zorgverlener  
=   Gatekeeper  
=   Manager van de patiënt 

 
• Productie van kwaliteitsvolle informatie 

 
•  EMD  GMD   Sumehr 
 



Specialist/Ziekenhuis 

Consument 
van 

informatie 

Producent 
van 

informatie 



Uitdaging voor specialist/ziekenhuis 

• Specialist 
– Verdergaan op info buiten ziekenhuis 
– Consumptie van kwaliteitsvolle informatie 

 
• Ziekenhuis 

– EPD meer aansluiten met e-health-diensten 
 
 



Hoe communiceren? 

• eHealthBox 
• Vitalink 
• Hub/Metahub 
• eForms 
• PHR 

 
• HAK en ziekenhuizen 



  eHealthbox 



eHealthBox 
   Beveiligde elektronische brievenbus 
•     verzenden van berichten naar “actoren in de gezondheidszorg” 

– op basis van 
• rijksregisternummer 
• RIZIV-nummer 
• KBO-nummer 
• met (of zonder) encryptie op basis van eHealthcertificaten/ sleutels 

– Bidirectioneel 
– Bijlagen mogelijk (formulieren, pdf, foto’s,…) 

 
  Beschikbaar op site van overheid : www.ehealth.fgov.be 
  Via webtoepassing ( Hector, Medimail, Mediring) of ingebouwd in 

EMD 
 

http://www.ehealth.fgov.be/


ehealthBox 



Focus: eHealthBox 

• Doelstellingen 2019 
– Veralgemeend gebruik eHealthBox en gegevens van de zorgverleners 

die in CoBRHA beschikbaar zijn 
– Veilige elektronische communicatie van medische en vertrouwelijke 

gegevens tussen de actoren in de gezondheidszorg mogelijk maken 
– Ontwikkeling en onderhoud van een gezamenlijke databank met de 

gegevens van de zorgactoren en verzorgingsinstellingen  
– Zorgactoren in de mogelijkheid stellen om bepaalde gegevens zelf te 

raadplegen en aan te passen/aan te vullen 
• addressbook (databank CoBRHA) 
• uniek loket van de zorgverlener 

 
• Verantwoordelijke organisatie: eHealth-platform en FOD 

Volksgezondheid 
 
 
 
 

 
 



eHealthBox 

 
• eHealthBox kan gestructureerde en 

integreerbare berichten ontvangen/verzenden 
 

• Hector verzendt en ontvangt enkel eHealthBox 
berichten 
 

• Medimail verzend en ontvangt eHealthBox 
berichten en (“oude”) medserve berichten 



Berichten versturen naar artsen in ZH 

• Vereisten in EMD 
-       Riziv nummer ziekenhuis bv. Gasthuisberg    

71032209000 
        Riziv-nummer arts 
        Koppeling tussen beide : Arts gekoppeld aan ZH 

 
Vereisten ZH 
    Dispatchsysteem   

 





Vitalink : 

eerstelijnshub/kluis 



Delen van gegevens 
• elke actor houdt zijn eigen 

dossier bij 
• maar kan bepaalde 

onderdelen ervan delen 
met andere actoren 

 



Toegang voor 
zorgverstrekkers 
• met een “zorgrelatie” 
• afhankelijk van hun rol 
• Adviserende geneesheren 

hebben geen 
therapeutische relatie  

Toegang voor patiënten 
• Patienthealthviewer 
Geen toegang voor 
• IT-administrators, 

hoster,.. 
• eHealth-platform 
• overheid 
• zonder de actieve 

medewerking van de 
houder van de 2e sleutel  

 



 Hub/metahub 



Focus: Hubs & Metahub 
• Situatie 2015 

– systeem voor het delen van gegevens en documenten voor de 
algemene en psychiatrische ziekenhuizen via de 5 hubs 
(verwijsrepertorium) 

– Collaboratief Zorgplatform (Cozo) 
– Antwerpse Regionale Hub (ARH) 
– Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (VZN) 
– Réseau Santé Wallon (RSW) 
– Réseau Santé Bruxellois (RSB) 

– verwijzing naar de documenten van de eerste lijn (SumEHR, 
medicatieschema, ...) 

• via de 3 ‘gezondheidskluizen’ / metahub 
– Vitalink 
– InterMed 
– BruSafe 

– januari 2016:    11.685.682 relaties Hubs-patiënten geregistreerd in 
de Metahub (totaal volume) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



Hubs & Metahub - Schema 

5 hubs 
Collaboratief Zorgplatform (Cozo) 
Antwerpse Regionale Hub (ARH) 
Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven 

(VZN) 
Réseau Santé Wallon (RSW) 
Réseau Santé Bruxellois (RSB) 
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B 
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le 

Hubs & Metahub - Vandaag 
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Extramurale gegevens: kluizen 



Hub/metahub 

Netwerk Leuven en COZO gebruiken binnenkort 
databank van Mycarenet over  therapeutische relaties 
  
Aandachtspunt 
   HubMetahub  dient enkel voor missing information 
   Behoud pushsysteem van informatie:  cave 

Pacsonweb 
   Platform waar de HA de informatie moet ophalen 

(pull) is onaanvaardbaar 
                  Taak van DM maar ook van de kringen 



LABO 

• Connectie van de labo’s met hub-metahubsysteem 
 

• In 2016 overgang naar universele code (LOINC HL-7 
formaat) 
 

• In eerste instantie beperkte set 
• Mapping naar oude codes is onmisbaar voor de HA 
•  Onmisbaar voor vergelijking resultaten op tijd-as 

 



  eForms 



eForms –Unified Messaging 

•   Gestandaardiseerd sjabloon 
•   Beschikbaar voor alle EMD’s 
•   Beschikbaar op centraal platform 
•   Verzonden via de eHealthBox 
•   Inhoud wordt bepaald door de bestemmeling of de 

verzender    
•   Gestandaardiseerde velden: Maximaal geautomatiseerde 

invulling uit EMD   
 



eForms voordelen 

   Beperking van de inspanning door de vendors - 
samenwerking 
 

   De ontvanger: bepaalt zelf de benodigde informatie 
                                
   De verzender:  
                        Automatische invulling van de formulieren 
                        Formulieren blijven up-to-date  
                        Verzenden rechtsreeks vanuit het EMD  
                        Administratieve vereenvoudiging   



eForms voorwaarden 

 
 

   Enkel goede registratie geeft  
      automatisch invulling 
   EMD  Standaardisatie in  
      registratie 



eForms Voorbeelden 

   Handicare: formulieren personen met een 
      handicap 

 
   Liaisonfiche:   Medische fiche  naar WZC 

 
   Aangifte Werkonbekwaamheid naar VI 

 
   Lokale eForms:  diensten nefrologie, preoperatieve 
      brieven   



eForms in de toekomst 

  Universeel attest voor werkonbekwaamheid 
 
  ZH specifiek preoperatief formulier 
 
  Aanvragen labo en beeldvorming 
 
  Bi-directionele communicatie 



Elektronische Gegevensdeling 
 

– PHR/PGD ( Multidisciplinair dossier) 
: modulair opgebouwd 

• Chronische zorg (met e-zorgplan) 
» Diabetes, CVRM,COPD, GGZ, …. 
» Multipathologie 

• Preventiemodule 
• Zwangerschapsdossier 
• Palliatieve thuiszorg 
• …… 

 



Elke zorgverlener een eigen EPD 

• Roadmap e-gezondheid 2015-2018 
 
– Elke zorgverlener eigen EPD 
– Ook ziekenhuis eigen EPD  
– Vanuit EPD gefilterde gegevens delen op 

Vitalink 
– Elk EPD heeft een eigen “kijkvenster” op 

Vitalink 
– Patiënt heeft een persoonlijk 

gezondheidsdossier (PHR of PGD) 
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Geïnformeerde 
toestemming 

Vereenvoudigde 
registratie 
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Opbouw van een persoonlijk 
gezondheidsdossier PHR 



Opbouw van een persoonlijk 
gezondheidsdossier PHR 

Gegevens afkomstig van  
- Zorgverleners : EMD, EPD via Vitalink of Hubs 
- Patiënt : heeft een eigen interface 
- Mobile Health : apps, devices, … 
- Mutualiteit 
- Overheid 
- Welzijnszorg 

- …… 
 

 
 
 



HAK en ziekenhuizen 
• Onderhandelingen niet op individuele basis wel met 1 of beter 

meerdere kringen 
 

   Patiënten op spoed: systematisch  elektronische verslag naar HA 
van elke patiënt met GMD 

   Beschikbaarheid van een Sumehr in de spoed 
    Huisarts kan Elektronisch verwijsbrief maken voor elke dienst/SP  
   Systematisch apart verslag van elke beeldvorming en technisch 

onderzoek van GMD-patiënt 
   Alle communicatie via Push-systeem niet via pull-systeem 
   Gebruik van eHealtBox voor communicatie HA  ZH 



HAK en communicatie zelfstandige SP 

 
 Privé labo's: mapping van de resultaten: nieuwe 

codes én oude codes 
 

 Elektronische verslagen van SP naar EMD via 
eHealthBox 
 

 Pacsonweb 
  = webbased oplossing voor de distributie en het 

uitwisselen van medische beelden/verslagen  
  = accessoir aan geadresseerd verslag en kan dit niet 

vervangen 
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