Informatie over

uw patiëntendossier

Hoe is uw dossier samengesteld?

Beste mevrouw, mijnheer,
Omdat uw gezondheid zeer belangrijk is voor u, wilt u een goed
zicht hebben op uw gezondheid en op uw gezondheidsdossier.
Hoe beter u op de hoogte bent van uw gezondheid, hoe beter u
samen met uw zorgverstrekkers een actieve rol kan opnemen.
In deze brochure geven we graag informatie over uw patiëntendossier in het ziekenhuis.
• Hoe is uw dossier samengesteld?
• Hoe kan u zelf uw dossier inkijken of een afschrift
aanvragen?
• Kunnen alle artsen en medewerkers van az Sint-Blasius
uw dossier inkijken?
• Kan uw huisarts of een specialist van een ander
ziekenhuis uw dossier inkijken?

Elk ziekenhuis houdt patiëntendossiers bij. Zowel artsen als verpleegkundigen, kinesisten, diëtisten en andere zorgverstrekkers maken hierin nota’s. Zij maken deze aantekeningen wanneer u opgenomen wordt in het
ziekenhuis en wanneer u op raadpleging komt.
Ook de resultaten van onderzoeken (zoals een bloed- of urineonderzoek,
medische beelden, …) en de verslagen van operaties worden hierin bijgehouden.
Een ziekenhuis is wettelijk verplicht het medisch dossier minstens 30 jaar
na het laatste contact te bewaren.

Hoe kan u zelf uw dossier inkijken of een afschrift aanvragen?
• Uw ziekenhuisdossier inkijken via het internet
Sinds 1 januari 2018 kan u via het internet uw dossier raadplegen.
U hebt inzage in gevalideerde eindverslagen van onderzoeken, raadplegingen, ziekenhuisopnames, functiemetingen of laboresultaten.
Uw patiëntendossier in az Sint-Blasius kan u inkijken via
• www.azsintblasius.be/patienten/patiëntendossier
• of www.mynexuzhealth.be
Omdat az Sint-Blasius voor het elektronisch patiëntendossier deel
uitmaakt van de groep Nexuz-ziekenhuizen, kan u ook verslagen
vinden van raadplegingen, onderzoeken en opnames die u had in
andere ziekenhuizen van de Nexuz-groep 1.
Let wel: u kan niet àlle verslagen en onderzoeksresultaten terugvinden.
Verslagen zijn pas zichtbaar vanaf 7 dagen na validatie door de arts.
Sommige verslagen worden afgeschermd.
U vindt alle informatie over deze voorwaarden op de webpagina’s die in
de kader hierboven vermeld staan.

1 Lijst van de Nexuz-ziekenhuizen: www.nexuzhealth.be/nl/partners

Uw dossier kan ook bepaalde medische termen of gegevens bevatten
die voor u niet duidelijk zijn of vragen oproepen. Uw patiëntendossier is
immers in de eerste plaats opgesteld voor en door zorgprofessionals.
Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Bespreek dit met uw huisarts
of behandelende arts tijdens een raadpleging.
• Een afschrift opvragen van uw ziekenhuisdossier
In bepaalde omstandigheden kan u een kopie van uw dossier opvragen.
De wet op de patiëntenrechten bepaalt onder welke voorwaarden dit
kan. De persoonlijke notities van artsen en zorgverstrekkers en gegevens
die betrekking hebben op derden worden uitgesloten.
Als patiënt kan u ook een vertrouwenspersoon aanwijzen om u bij te
staan of om uw dossier in uw plaats in te kijken.
Na overlijden van de patiënt is inzage in het dossier enkel mogelijk door
een arts (bijvoorbeeld uw huisarts).
In az Sint-Blasius vraagt u een afschrift via het medisch secretariaat:
• Katrien Boodts, 052 25 28 19
katrien.boodts@azsintblasius.be
• Uw gezondheidsdossier inkijken via de website van de overheid
U kan uw gezondheidsgegevens ook inkijken via een website van de overheid: MijnGezondheid.Net.
Hier vindt u niet alleen uw patiëntendossier van az Sint-Blasius, maar
ook andere gezondheidsinformatie die zorgverstrekkers en apothekers in
België over u bijhouden. De website is gloednieuw en nog in volle ontwikkeling.
Surf naar de website van de overheid:
• www.mijngezondheid.net

Kunnen alle artsen en medewerkers van az Sint-Blasius uw
dossier inkijken?
• Enkel wie u behandelt mag uw dossier inkijken
Artsen, verpleegkundigen en paramedici van az Sint-Blasius kunnen uw
dossier inkijken, op voorwaarde dat ze direct bij uw behandeling betrokken zijn en enkel zolang deze betrokkenheid bij uw behandeling duurt.
Elk van deze personen is strikt gebonden aan het beroepsgeheim.
Via toegangscontrole wordt bijgehouden wie wanneer welk deel van uw
dossier heeft ingekeken en/of bewerkt.

Kan uw huisarts of een specialist van een ander ziekenhuis
uw dossier inkijken?
• Uw huisarts kan uw ziekenhuisdossier inkijken
Uw huisarts en uw behandelende specialist(en) kunnen u beter behandelen als ze samenwerken, uw medische voorgeschiedenis kennen en hun
gegevens met elkaar delen. Zo draagt het patiëntendossier bij tot een veilige, kwaliteitsvolle en effectieve zorg.
Het delen van gegevens gebeurt via een sterk beveiligde elektronische
weg. Indien u niet wenst dat uw huisarts uw ziekenhuisdossier kan raadplegen, kan u dit melden aan onze dienst onthaal.
•

Uw ziekenhuisdossier kan ook gedeeld worden met behandeldende
specialisten in andere Nexuz ziekenhuizen
Het az Sint-Blasius heeft een medisch samenwerkingsverband (Nexuz
Health) met een aantal andere Vlaamse ziekenhuizen. Dit laat toe uw
patiëntendossier elektronisch te delen met uw behandelende zorgverstrekkers in deze Nexuz-ziekenhuizen2. Dit komt kwaliteitsvolle zorg
ten goede en vermijdt dubbele onderzoeken.
Ook in dit samenwerkingsverband worden de privacyregels gewaarborgd.
Het gedeelde dossier is streng beveiligd. Alleen zorgverleners die bij uw
behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot uw dossier. Dit wil zeggen dat als u niet in een bepaald ziekenhuis behandeld wordt, uw gegevens ook niet geraadpleegd kunnen worden in dit ziekenhuis.
•

Het delen van gegevens met andere zorgverleners op nationaal
niveau
Ook de overheid neemt initiatieven inzake het delen van patiëntengegevens. De federale overheid lanceerde het communicatiekanaal
‘eHealth Hubs’, waarmee alle Belgische zorgverleners die op een bepaald
moment bij uw behandeling betrokken zijn, uw medische gegevens kunnen raadplegen.
De overheid vraagt de zorgverleners om welomschreven gegevens uit de
patiëntendossiers door te sturen naar de eHealth Hubs.
2 Lijst van de Nexuz ziekenhuizen: www.nexuzhealth.be/nl/partners

Deze uitwisseling van gezondheidsgegevens over heel België kan enkel
wanneer u hiervoor eenmalig toestemming geeft
• ofwel online via www.ehealth.fgov.be
• ofwel bij uw huisarts of aan de inschrijvingsbalie van az Sint-Blasius.
U kan op elk moment uw toestemming geven of intrekken of bepaalde
zorgverleners uitsluiten van het recht op toegang.
Ook dit netwerk is streng beveiligd. Alleen zorgverleners met wie u een
zorgrelatie hebt, kunnen uw gegevens raadplegen.
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over het delen van gegevens met zorgverstrekkers
op nationaal niveau
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