
 

Informatiedocument betreffende de terbeschikkingstelling van sommige 
van uw gezondheidsgegevens via het Brusselse Gezondheidsnetwerk 

(Abrumet), evenals hun doorgifte via de Belgische gezondheidsnetwerken 
 
Emittent van gegevens: Instituut Jules Bordet, Héger-Bordetstraat 1 in 1000 Brussel  
Contact: Algemene Medische Directie – Instituut Jules Bordet, Héger-Bordetstraat 1 te 1000 Brussel  
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ALGEMEEN DOCUMENT 

 

Beste patiënt, 

Het Instituut Jules Bordet is aangesloten op het Brusselse Gezondheidsnetwerk (Abrumet) en kan via dit 
netwerk communiceren met de andere Belgische gezondheidsnetwerken die het federaal platform eHealth 
heeft goedgekeurd. Deze informaticanetwerken hebben tot doel de patiëntendossiers van de ziekenhuizen 
en van dokters in de stad met elkaar te verbinden. 

We nodigen u uit kennis te nemen van de gevolgen van deze wijze van geautomatiseerde communicatie van 
uw medische gegevens zodat u vervolgens met kennis van zaken kunt beslissen of u bereid bent die 
gegevens al dan niet ter beschikking te stellen; u kunt dat doen op de laatste pagina van het huidige 
document. 
 
Belangrijk om weten: 

 Er kan slechts informatie met betrekking tot u worden uitgewisseld via de 
gezondheidsnetwerken nadat u daar formeel mee heeft ingestemd en u zich heeft ingeschreven: 

o Op een van de gezondheidsnetwerken zoals goedgekeurd door eHealth1 of 

o In het “gedeeld farmaceutisch dossier”2 dat het voor apothekers mogelijk maakt gegevens 

uit te wisselen over de geneesmiddelen die u neemt of in het verleden heeft genomen. 

 Op het niveau van deze netwerken zijn zowel uw akkoord als de intrekking daarvan van globale 
aard. Het is immers niet mogelijk aan te sluiten bij een van deze netwerken (medisch of 
farmaceutisch) zonder automatisch aan te sluiten bij de andere. 

 Uw inschrijving als patiënt op deze netwerken en in het gedeeld farmaceutisch dossier is vrijwillig 
en moet vrij blijven van welke dwang ook. U heeft het recht uw beslissing om het even wanneer 
te wijzigen, om welke reden ook, zonder dat u zich dient te rechtvaardigen. 

 U kunt uw akkoord geven via een ziekenhuis, een apotheek, een arts of via de website van een van 
de gezondheidsnetwerken. Zo krijgt elke deelnemende zorgverlener in België toegang tot de 
gezondheidsdocumenten die op u betrekking hebben, voor zover: 

o Deze documenten beschikbaar zijn gemaakt op een van deze netwerken; 

o Er een therapeutische relatie bestaat tussen deze zorgverlener en uzelf (u moet deze 

relatie bevestigen in het geval van een huisarts; voor een ziekenhuisarts wordt deze relatie 

door de arts aangegeven op voorwaarde dat u een patiënt bent van de instelling waar hij 
werkt); 

o Deze zorgverlener (of de instelling waarvan hij deel uitmaakt) het reglement van deze 
netwerken heeft aanvaard, waarbij hij inzonderheid de verbintenis aangaat het wettelijk en 
deontologisch kader in verband ermee in acht te nemen; 

 U deze zorgverlener niet bij naam heeft uitgesloten van de mogelijkheid om toegang te hebben tot 
uw gedeelde gegevens. 

                                                           
1 https://www.ehealth.fgov.be/nl/home 
2 2 http://www.farmaflux.be 
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 Als patiënt staat het u vrij aan uw arts te vragen bepaalde verslagen niet ter beschikking te stellen op 
de gezondheidsnetwerken. Tevens kunt u specifiek aan het Instituut Bordet vragen om de 
gezondheidsgegevens die op u betrekking hebben en die in dit instituut zijn gegenereerd niet 
beschikbaar te maken op deze netwerken. Bent u ingeschreven op de gezondheidsnetwerken, dan 
staat het elke zorgverlener die u verzorgt vrij om de documenten waarvan hij de auteur is al dan niet 
beschikbaar te maken op deze netwerken, in het kader van de regels die – in voorkomend geval – 
worden vastgesteld door de instelling waarvan hij deel uitmaakt. Bijgevolg zijn de 
gezondheidsnetwerken medische- informatiebronnen die niet mogen worden geacht exhaustief te 
zijn. 

 Overigens is de toegang tot deze netwerken facultatief voor de zorgverleners die u volgen. 

Beschrijving van de risico’s en de voordelen 

De Belgische gezondheidsnetwerken hebben tot doel een gemeenschappelijk instrument aan te bieden 
opdat alle zorgverleners die u verzorgen de gezondheidsinformatie die op u betrekking heeft op 
elektronische en gestandaardiseerde wijze zouden kunnen uitwisselen. Zo verbetert de kwaliteit van de 
uitwisselingen en dus mogelijk ook die van de opvolging van de patiënten. 

Deze netwerken houden ook bepaalde risico’s in, meer bepaald van ongewenste toegang tot de gegevens en 
van terbeschikkingstelling van niet-exhaustieve informatie. 

De netwerken zijn voorzien van technologische, organisatorische en reglementaire veiligheidsbarrières die 
de toegang ertoe beperken: 

 Het is verboden de gegevens van een patiënt te raadplegen, tenzij dit noodzakelijk is met het oog op 
zijn verzorging. 

 Al wie toegang heeft tot gegevens van de patiënt, is een zorgverlener die gebonden is door het 
beroepsgeheim. 

 De toegang tot de gegevens van een patiënt moet steeds worden verantwoord door het exclusieve 
belang van de patiënt. 

 Buiten de gevallen waarin de wet voorziet, mogen er zonder het akkoord van de patiënt geen 
gegevens aan derden worden verstrekt onder welke vorm ook. 

 Er bestaat een systeem van systematische tracering van de zorgverleners die toegang hebben gehad 
tot de documenten van elke patiënt. 
Via de websites van de verschillende netwerken is het voor elke patiënt mogelijk om: 

o De lijst te raadplegen  van de personen die toegang hebben gehad tot  zijn gegevens 
o De index te bekijken van de documenten die hem aanbelangen 
o De toegang tot sommige van deze documenten zelf te beperken  
o De toegang te ontzeggen aan sommige zorgverleners 

Praktisch: 
 
Bent U nog niet ingeschreven op één van deze netwerken, dan kan het Bordet Instituut – zo U dat wenst – U 
op het Brusselse Gezondheidsnetwerk inschrijven. 
Zelfs indien U reeds ingeschreven bent op een elektronisch gezondheidsnetwerk, zal het Bordet Instituut 
enkel uw gegevens uitwisselen indien U de hierbij gevoegde toestemming (bl.4)heeft ondertekend. 
  
Na ontvangst van uw akkoord, zal het Bordet Instituut, de publiceerbare interne, huidige en vroegere 
documenten die u betreffen, ter beschikking stellen overeenkomstig, volgende regels  : enkel de definitieve 
en gevalideerde documenten van de lijst hieronder kunnen ter beschikking gesteld worden: 

 Verslagen van röntgenonderzoeken en nucleaire geneeskunde, 

 Laboratoriumresultaten van klinische biologie, 
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 Voorlopige brieven van ontslag uit het ziekenhuis, 

 Hospitalisatieverslagen, 

 Verslagen van heelkundige ingrepen, 

 Sommige andere medisch-technische onderzoeken, 

 Brieven en verslagen van raadpleging aan de externe huisartsen. 

Verslagen waarvan de auteur de publicatie heeft geweigerd, worden niet beschikbaar gemaakt via de 
gezondheidsnetwerken. 

Het Bordet Instituut wijzigt de lijst van de soorten documenten die ter beschikking worden gesteld in functie van de 
evolutie van de behoeften en van de technologie alsook van ethische en deontologische beschouwingen; de 
bijgewerkte lijsten worden gepubliceerd op de website www.bordet.be 

U kunt echter vragen dat het Instituut de documenten die op u betrekking hebben en die in het Instituut worden 
aangemaakt niet publiceert, en toch ingeschreven blijven op de gezondheidsnetwerken. In dit geval worden 
bepaalde documenten die u aanbelangen en die het Instituut eventueel al beschikbaar heeft gemaakt, 
teruggetrokken van de gezondheidsnetwerken en worden er geen nieuwe gegevens die het Instituut Bordet 
aanmaakt naar het Brusselse Gezondheidsnetwerk verstuurd. Dit heeft geen impact op de gegevens van de andere 
zorgverleners. 

Natuurlijk bewaren we de originele documenten en die zullen mogelijk toegankelijk zijn in uw medisch dossier bij 
het Instituut Bordet. 
 
 
Samengevat heeft u, wanneer u onderstaand formulier invult, de keuze tussen deze drie 
mogelijkheden: 

 
* Inschrijven (of ingeschreven blijven) op de gezondheidsnetwerken en aanvaarden dat het 

Instituut Jules Bordet er de documenten beschikbaar maakt die op u betrekking hebben. 
 

* Ingeschreven blijven op de gezondheidsnetwerken maar vragen dat het Instituut Jules Bordet er 
niet de documenten publiceert die op u betrekking hebben. 

 
* U volledig uitschrijven van de gezondheidsnetwerken. 

 
 
 

U dient onderstaand formulier, naar behoren ingevuld en ondertekend, af te geven bij het 
hoofdonthaal op de benedenverdieping van het adres Waterloolaan 121 of terug te sturen naar het 
Instituut Jules Bordet, dienst Onthaal, Héger-Bordetstraat 1 te 1000 Brussel. 

 
Binnenkort zult u uw keuze ook kenbaar kunnen maken via een interactieve terminal bij elk onthaal 
alsook op onze website http://www.bordet.be. 

http://www.bordet.be/
http://www.bordet.be/
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Formulier af te geven bij het hoofdonthaal op de benedenverdieping van 
het adres Waterloolaan 121 of terug te sturen naar de dienst Onthaal, 
Instituut Jules Bordet, Héger- Bordetstraat 1 te 1000 Brussel 
 

 

Ik verklaar kennis te hebben gekregen van de doelstellingen, de aard en de voorwaarden van 
informatie-uitwisseling in het kader van de Belgische gezondheidsnetwerken. 
Ik heb kennis genomen van het informatiedocument waarvan ik een kopie heb gekregen. 
Ik heb voldoende tijd gehad om erover na te denken en te praten met een persoon van mijn keuze 
(arts, naaste …). 

 

Het passende vakje aanvinken, slechts één keuze mogelijk: 

o Ik vraag dat mijn gezondheidsgegevens die het Instituut Bordet genereert ter 
beschikking worden gesteld van de gezondheidsnetwerken via het Brusselse 
Gezondheidsnetwerk. Zo ik nog niet ben ingeschreven op een Belgisch 
gezondheidsnetwerk, verleen ik aan het Instituut Bordet de toelating mij op die 
netwerken in te schrijven via het Brusselse Gezondheidsnetwerk. 

o Ik verleen geen toestemming om mijn gezondheidsgegevens die het Instituut 
Bordet genereert ter beschikking te stellen via het Brusselse Gezondheidsnetwerk. 

o Ik wens mijn toestemming in te trekken voor de uitwisseling van gegevens 
betreffende mijn gezondheid, via elektronische weg, op de Belgische 
gezondheidsnetwerken. 

 
 Naam :         Handtekening van de patiënt 
         
 
 
Voornaam :      
        Datum : ……………/………………/20…….. 

 
Naam :  

Voornaam :  

Geboortedatum : 

 
 
of een kleefbriefje van het Instituut Bordet of van het ziekenfonds aanbrengen 

Verzoek tot of weigering van terbeschikkingstelling van mijn 
gezondheidsgegevens die het Instituut Jules Bordet genereert via het 
Brusselse Gezondheidsnetwerk (Abrumet) en verzoek tot of weigering van 
mededeling van deze documenten via de Belgische gezondheidsnetwerken. 
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