
Medische gegevens delen



Nuttige info
In het delen van medische gegevens staat het begrip ‘therapeutische relatie’ centraal.

Wat is een therapeutische relatie?
• Zorgverleners die een patiënt behandelen, hebben een therapeutische relatie met deze  

patiënt. Alleen deze zorgverleners kunnen medische gegevens met elkaar delen.
• De zorgverlener leest eerst de eID-kaart van de patiënt in. Vanaf dat moment start de thera-

peutische relatie.
• Zorgverleners geven alle gegevens in E-health. In dit elektronisch platform bewaren ze ook het 

dossier van de patiënt.

Hoe lang duurt een therapeutische relatie?
De duur verschilt per zorgverlener. Zodra de therapeutische relatie stopt, kan de zorgverlener de 
medische gegevens van de patiënt niet meer controleren.

• Therapeutische relatie met specialist of apotheker: 15 maanden.
• Therapeutische relatie met huisarts: 1 jaar.
• Therapeutische relatie met spoedarts of huisarts op wachtpost: 1 maand.
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1  Je huisarts, tandarts, apotheker, specialist in het ziekenhuis, … kunnen je 
beter helpen wanneer ze samenwerken en alle belangrijke informatie over 
jouw gezondheid hebben.

2  De mensen die jou behandelen zijn jouw zorgverleners.  
Hun gegevens staan op jouw e-IDkaart.

MEDISCHE GEGEVENS DELEN 15











Jouw huisarts Jouw ziekenfonds Jouw apotheker Het ziekenhuis









3  Jij geeft jouw zorgverleners de toestemming om belangrijke informatie  
over jouw gezondheid te zien. 

4  Je mag ook zeggen welke gegevens zorgverleners niet mogen zien.

5  Je kan toestemming geven aan:
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Het Globaal Medisch Dossier(GMD): Nuttige info
• Het GMD verzamelt alle medische gegevens van een patiënt (medicatie, onderzoeken, behan-

delingen, diagnoses, verslagen van de specialist …).
• Het globaal medisch dossier kan ook informatie bevatten in verband met preventie.
• De huisdokter houdt het GMD bij.
• De patiënt moet altijd bij dezelfde huisdokter gaan.

Voordelen
• De huisdokter heeft een overzicht van de medische situatie van de patiënt.
• De patiënt krijgt tot 30 % meer terugbetaald door de mutualiteit per consultatie bij de huisdokter.
• Voor 75+’ers geldt deze 30 % ook bij huisbezoeken door de huisdokter.
• Het is mogelijk dat het remgeld vermindert als de huisdokter de patiënt doorverwijst naar  

de specialist.
• De verhoogde tegemoetkoming geldt ook wanneer de patiënt naar de huisartsenwachtpost 

gaat of naar de vervanger van de vaste huisdokter

Hoe aanvragen?
• De patiënt vraagt aan de huisdokter om een GMD bij te houden. De huisdokter kan dit ook zelf 

voorstellen. De huisdokter kan dit niet weigeren.
• Een GMD aanvragen gebeurt altijd samen met een consultatie of huisbezoek.

Kostprijs
• Een GMD is gratis voor de patiënt. De huisdokter krijgt wel een vergoeding.
• Voor de huisdokter zijn er twee manieren om de vergoeding te bekomen:
• de huisdokter krijgt de vergoeding rechtstreeks via de mutualiteit (deze werkwijze kan de huis-

dokter niet weigeren, het is een recht van de patiënt);
• de huisdokter vraagt de vergoeding aan de patiënt en de patiënt krijgt de vergoeding terug via 

zijn mutualiteit.

Hoe lang geldig?
Een GMD blijft een jaar geldig. De patiënt en de huisdokter vernieuwen het GMD jaarlijks. 
De betaling gebeurt net als de eerste keer (zie ‘kostprijs’).

Patiënt verandert van huisdokter
Als de patiënt verandert van huisdokter, vraagt de nieuwe huisdokter het dossier op bij de vorige 
huisdokter. De patiënt moet hiervoor zelf niets doen.
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Het Globaal Medisch Dossier (GMD)
1  De huisdokter houdt een map bij met al mijn gegevens.

2  In die map zit alle info over mijn gezondheid.

3  De map heet Globaal Medisch Dossier of GMD. Het is gratis.
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4  Ik heb een GMD. Ik krijg van een bezoek bij de huisdokter 
meer geld terug van de mutualiteit.

met GMD:

zonder GMD:
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Het Elektronisch Patiëntendossier: Nuttige info
Wat?
• Bijna elke zorgverlener houdt een dossier van zijn patiënten bij.
• De zorgverlener bewaart de medische gegevens digitaal in het elektronisch patiëntendossier.
• Er zijn geen vaste regels voor de inhoud van een elektronisch patiëntendossier.
• Elke zorgverlener vult het dossier in afhankelijk van zijn specialiteit.
• Geeft de patiënt toestemming om zijn gegevens te delen? Dan kan de zorgverlener alleen de 

informatie delen die hij zelf heeft en zelf toevoegt aan het dossier.
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1  Je tandarts, kinesist, apotheker, … bewaren jouw medische gegevens  
op hun computer

2  Al jouw gegevens staan op een veilige plaats op het internet.  
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3  Ze zien alleen de informatie van jou die ze zelf hebben bijgehouden.
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