E-health woordenboek

e-attest = In de plaats van het witte of groene briefje voor het ziekenfonds aan de patiënt
mee te geven kan je huisarts rechtstreeks attesteren naar het ziekenfonds. Als patiënt betaal
je het honorarium nog wel aan je huisarts, je krijgt hiervoor een betaalbewijs. Hou dit goed
bij tot je ziekenfonds je terugbetaling op je rekening heeft gestort.

EMD = elektronisch medisch dossier : uw huisarts houdt uw dossier elektronisch bij.

Geïnformeerde toestemming = de goedkeuring die je als patiënt aan je zorgverleners geeft
om je gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen.
Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de
kwaliteit van zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Je kan op elk ogenblik beslissen om ze al dan niet uit te wisselen. Je kan ook
bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang tot je gegevens. Je hebt ook het recht om je
zorgverlener te vragen bepaalde informatie niet te delen. Enkel zorgverleners met wie je een
zorg- of therapeutische relatie hebt, hebben toegang tot je gegevens. Zie ook
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/patienten/patientconsent

GMD = global medisch dossier : in het GMD houdt uw huisarts uw dossier (papieren en/of
elektronisch) bij, dwz medische voorgeschiedenis, gevolgde behandelingen, verslagen van
specialisten en andere zorgverleners, maar ook gegevens inzake preventie, zoals opsporing
van dikkedarm-, baarmoederhals-, en borstkanker, en vaccinaties. De kosten hiervan worden
rechtstreeks verrekend met uw ziekenfonds.

Recip-e = het elektronische voorschrift (momenteel enkel medicatie, op termijn ook kiné,
verpleegkunde…). De informatie wordt versleuteld opgeslagen op een server die enkel
toegankelijk is voor zorgverleners. Zie ook https://recip-e.be/home-nl/

Sumehr = SUMmarized Electronic Health Record. Het is een beknopt elektronisch medisch
dossier, dat alle essentiële gezondheidsinformatie bevat. Via Vitalink en mits je
toestemming kan je huisarts je Sumehr delen met andere artsen. Het bevat de meest
recente en meest relevante informatie over een patiënt (basisgegevens zoals
geboortedatum, risicofactoren, medische voorgeschiedenis, actuele problemen, medicatie
die je inneemt, je vaccinaties).

Zie ook www.mijngezondheid.belgie.be, www.myhealthviewer.be en www.vitalink.be

