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MEDISCHE GEGEVENS DELEN

Waarom houden zorgverleners 
informatie bij over mij?

Je tandarts, kinesist, huisarts, apotheker, 
specialist … bewaren jouw medische 
informatie in een dossier op hun computer. Op 
die manier kennen ze jou beter. Ze kunnen je 
dan beter helpen.

Waarom delen ze mijn gegevens 
met elkaar?

Jouw zorgverleners kunnen je beter helpen 
als ze samenwerken. Ze delen belangrijke 
informatie over je gezondheid met elkaar. 
Jouw zorg is daardoor beter én soms ook 
goedkoper.

Jouw medische informatie staat op een 
veilige plaats op het internet. Dat heet het 
elektronisch patiëntendossier.

Welke informatie delen ze?

Ze delen informatie die belangrijk is voor 
jouw zorg. Een zorgverlener kan nooit alle 
informatie van alle andere zorgverleners zien. 
Alleen wat belangrijk is voor hem.
Bijvoorbeeld voorschriften van de huisarts aan 
de apotheker. De huisdokter kan ook aan de 
specialist in het ziekenhuis doorgeven welke 
medicatie je al neemt.

Waarom vragen ze mijn 
identiteitskaart?

Een zorgverlener leest je identiteitskaart. Zo 
ziet hij een lijst met namen van jouw andere 
zorgverleners. Zij kunnen dan belangrijke 
medische informatie delen, zoals voorschriften 
voor medicijnen of voor therapie bij de 
kinesist.

Neem je identiteitskaart mee als je een 
afspraak hebt met de dokter, apotheker, 
tandarts, mutualiteit, maatschappelijk assistent 
… Door je identiteitskaart te laten inlezen, ga 
je akkoord dat zorgverleners samenwerken 
en belangrijke medische informatie delen. Dat 
heet een therapeutische relatie.

Een therapeutische relatie start wanneer een 
zorgverlener je identiteitskaart inleest. Een 
therapeutische relatie stopt als je zegt aan de 
zorgverlener dat hij jouw dossier niet meer 
mag inkijken. Of je kan het zelf stopzetten via 
www.mijngezondheid.belgie.be.  Wanneer je 
15 maanden geen contact meer hebt met de 
zorgverlener, stopt het automatisch.

Zorgverleners kunnen alleen informatie over 
andere zorgverleners zien via je identiteits-
kaart. Ze kunnen geen andere informatie zien 
zoals die van de migratiedienst of politie.

Waar vind ik mijn dossier?

www.mijngezondheid.belgie.be 
of myhealthviewer.be

Betaal ik dan minder?

De vaste huisdokter bewaart al je medische 
informatie op zijn computer. Je kan aan je 
huisdokter vragen om een Globaal Medisch 
Dossier of GMD aan te maken. Dit kan 
alleen bij je vaste huisdokter.  Dat betekent 
dat je 33.3% minder remgeld betaalt voor je 
consultaties bij deze dokter.
Verander je van huisdokter? Je kan vragen aan 
je vorige dokter dat hij jouw Globaal Medisch 
Dossier doorgeeft. 

Ik wil meer informatie

Maak een afspraak bij je mutualiteit of bij je 
huisdokter. 
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HOE WERKEN MIJN ZORGVERLENERS SAMEN? 
GLOBAAL MEDISCH DOSSIER (GMD)

Mijn huisdokter, tandarts, specialist, apotheker … kunnen beter voor mij 
zorgen als ze samenwerken.

Als ik toestemming geef kunnen die zorgverleners:  

• zien wie er allemaal voor mij zorgt.
• belangrijke informatie over mijn gezondheid zien.

Ik geef mijn akkoord: daarvoor geef ik mijn identiteitskaart aan de 
zorgverlener, die leest de kaart in en kan de gegevens zien.
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Zorgverleners zien alleen de informatie die belangrijk is voor hen.

Ik mag zelf mijn dossier volledig of gedeeltelijk inkijken. 

Ik kan dit aan mijn huisarts vragen en die geeft mij binnen 2 weken inzage.

Ik kan ook altijd zeggen dat een zorgverlener niet meer in mijn dossier mag 
kijken.


