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• DE TOEKOMST MET HET EPD



INLEIDING



DEFINITION eHEALTH (WHO)

eHealth =

• The combined use of

• Electronic Communication

• And

• Information Technology

• In Healthcare



Wettelijk kader - federaal

• Wet 21/08/2008 houdende oprichting en organisatie 

eHealthplatform

• Art 4 : onderlinge elektronische dienstverlening en uitwisseling 

tussen alle actoren in de gezondheidszorg ondersteunen

• Art 5 : opdrachten

• Ontwikkelen van een visie en strategie met respect voor de 

persoonlijke levenssfeer

• ICT gerelateerde normen en standaarden en basisarchitectuur

• Accreditatie software voor het beheer van patientendossiers

• Concipiëren, beheren, ontwikkelen en gratis ter beschikking stellen 

van elektronische basisdiensten



Wettelijk kader - federaal

• Art 8 – 11 : arts en privacy

• Onder toezicht en verantwoordelijkheid van een arts

• Art 15 – beheer

• 7 vertegenwoordigers van de mutualiteiten

• 7 zorgverleners (voorgedragen door het verzekeringscomité)

• 2 vertegenwoordigers van het RIZIV

• 2 vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid

• 1 vertegenwoordiger van de FOD Sociale Zekerheid

• 1 vertegenwoordiger van het kenniscentrum

• 1 vertegenwoordiger van het FAGG



Het wettelijk kader : Vlaanderen

• Decreet van 16 juni 2006 betreffende het 

gezondheidsinformatiesysteem (GIS)

• Decreet van 25 april 2014 betreffende de organisatie van het netwerk 

voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg.

• Artikel 46 heft het decreet van 16 juni 2006 op.

• Volgende actoren in de zorg, met uitzondering van de instellingen van sociale 

zekerheid, vermeld in artikel 2, 2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, 

dienen gebruik te maken van het eHealth-platform, opgericht bij de wet van 21 

augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform, 

voor de uitvoering van hun verplichtingen in het kader van dit decreet:

1° de zorgverleners;

2° de hulpverleners die niet behoren tot de administratie;

3° de voorzieningen die niet behoren tot de administratie.



Het wettelijk kader – randvoorwaarden

• Beroepsgeheim

• Wet op de patientenrechten

• Therapeutische relatie

• Aansprakelijkheid

• Privacy van de patient, zorgverstrekker en zorgorganisatie

• mHealth

• Certificering



ALGEMENE TOEGANG

• PATIENT

• www.vitalink.be

• www.ehealth.fgov.be/nl/citizen

• ZORGVERSTREKKER

• www.ehealth.fgov.be/nl/online_service

http://www.vitalink.be/
http://www.ehealth.fgov.be/nl/citizen
http://www.ehealth.fgov.be/nl/online_service


Gebruik

• Informed Consent

• “20 januari 2017 staat de teller op 5.028.836” 

• Vitalink

• “In oktober waren er over 5,89 miljoen patiënten 
gegevens beschikbaar in Vitalink. ”



TECHNISCH KADER 
EN EIGENSCHAPPEN



• Er worden binnen het eHealth-platform geen 

persoonlijke data geregistreerd (tenzij gecodeerd zodat 

deze niet leesbaar is door het eHealth-platform zelf)

• Platform wordt gemanaged door de vertegenwoordigers  

van de healthcare (artsen, patiënten, ziekenhuizen, 

mutualiteiten, …)

• Enkel uitwisseling van gegevens na goedkeuring door 

het Sectoraal Comité van de privacy commissie

• End-to-end encryptie van alle persoonlijke data

• Logging van alle acties (niet van de data zelf), wie, wat, 

naar wie, …

eHealth Platform : Uitgangspunten



• Biedt aan verschillende actoren uit de zorgsector de 

mogelijkheid aan om op een uniforme manier services aan te 

bieden die gebouwd zijn op de “Authentieke bronnen”

• Actoren : DTW Diensten met Toegevoegde Waarde

• MyCarenet

• Health Portal

• RIZIV

• …

• Authentieke bronnen : GAB Gevalideerde Authentieke Bronnen

• Rijksregister

• Gegevens mutualiteiten

• SAM – database

• …

eHealth Platform : Uitgangspunten



Uitgangspunten



• Uniforme manier

• Een manier van authenticatie : autorisatie

• Centraal beheer van users en rollen

• Een certificaat geeft toegang tot de verschillende services

• Een centrale toegang voor de verschillende toepassingen

• …

• Aantal basisdiensten

• Timestamping

• Anonimisatie en codering

• Persoonlijke mailbox voor zorgactoren

• Web-portaal

• …

eHealth Platform : Uitgangspunten



Aan elk eHealth-certificaat hangt een publieke en private sleutel

• Publieke sleutel is door iedereen vrij opvraagbaar

• Private sleutel is enkel gekend door de eigenaar van het 

certificaat en is ook niet gekend door de instantie die het 

certificaat uitschrijft (bv. eHealth)

 Dit is de kern van de end-to-end encryptie

• Een bericht versleuteld met de private sleutel van een 

certificaat kan alleen gedecrypteerd worden met de publieke 

sleutel van dat certificaat

• Een bericht versleuteld met de publieke sleutel van een 

certificaat kan alleen gedecrypteerd worden met de private 

sleutel van dat certificaat

eHealth Platform : end-to-end encryptie



Stel Alice wilt bericht sturen naar Bob

• Hoe is Alice zeker dat niemand dit bericht kan lezen buiten 

Bob ?

• Alice versleutelt dit bericht met de publieke sleutel van Bob (deze is 

vrij beschikbaar)  enkel Bob kan dit bericht decoderen met zijn 

private sleutel (anderen kunnen dit niet want de private sleutel is 

enkel gekend door Bob)  enkel Bob kan dit bericht lezen

eHealth Platform : end-to-end encryptie



• Hoe is Bob zeker dat het bericht van Alice komt ?

• Alice versleutelt dit bericht met haar private sleutel. Bob decodeert 

dit bericht met de publieke sleutel van Alice.  Als dit lukt is Bob zeker 

dat het bericht van Alice komt, want enkel zij heeft de private sleutel

• Combinatie van de 2 geeft dat enkel de ontvanger het bericht 

kan lezen en zeker is wie de verzender is + zekerheid dat 

niemand onderweg het bericht kan lezen



• eHealth laat de structuur waarmee het bericht is opgemaakt 

vrij aan de zorgactor die de service implementeert

• Meeste services zijn wel XML en KMEHR gebaseerd 

KMEHR is Belgische standaard voor het versturen van 

medische gegevens (ook gebruikt voor SUMEHR en 

medicatieschema)

• Verslagen via eHealthBox (elektronische postbus) vooral in 

Medidoc formaat

•  er is hier wel een shift naar het internationaal gebruikte 

HL7-CDA –formaat met gebruik van SNOMED CT codes 

eHealth Platform : formaten 



Ondersteuning vanuit IT:

• MyCarenet : raadplegen verzekerbaarheid

• Mediprima : raadplegen verzekerbaarheid OCMW

• Rijksregister : raadplegen gegevens rijksregister

• UREG : Registratie spoeddiensten

• Healthdata

eHealth Platform : UZA



OVERZICHT STAND VAN ZAKEN

eHEALTH



eHEALTHBOX

• Doelstelling:

• Uitwisseling patientgerelateerde medische gegevens tussen 

zorgverleners

• Versleuteld

• point-to-point

• Postbus (enkel de pakjesdienst)

• Methode : push (actief verzenden, initiatief verzender)

• Inhoud

• Geformateerd

• ASCII-tekst geformateerd volgens  

• Ongeformateerd

• Word-document, PDF,…

• Niet-patientgebonden

• Erkenningscommissie



eHEALTHBOX

• Toegang via website of webservice

• UZA : versturen, nog niet ontvangen

• Toepassing : C2M

• Medibridge/Hector

• Toegang voor zorgverstrekkers, niet voor patiënten

• Bijzonderheid : vergt de installatie van certificaten

• Bijzonderheid : beheer is niet eenvoudig



eHEALTBOX



HUB

• Doelstelling:

• Bekijken patientgerelateerde medische gegevens

• tussen zorgverleners en zorgorganisaties

• point-to-point

• Referenties, geen inhoud

• Methode : pull (aktief consulteren, initiatief ontvangen)

• Inhoud

• Gevalideerde documenten (dus geen tabellen, flexlists, nota’s, ed

• Zorgorganisaties  behouden controle

• Patientgebonden

• Toegang via website of webservice

• UZA : actief sinds 30/01/2017

• Toepassing : C2M

• Toegang voor zorgverstrekkers en patiënten



ELEKTRONISCH VOORSCHRIFT (Recip-e)

• DOELSTELLING

• Elektronisch voorschrijven van voorschriftplichtige medicatie 

en dit voor alle artsen

• Verplicht vanaf 01/01/2018

• INHOUD

• Alle gegevens die bij het voorschrift horen

• TOEGANG

• Artsen : via hun eigen software

• Apothekers : via hun eigen software

• UZA

• Project lopend om dit mogelijk te maken via Qcare



SOCIALE KRUISPUNTBANK

• Patiëntenidentificatie

• Rijksregisternummer

• Patiëntencreatie

• Toepassing : C2M

• Ophalen gegevens patient zoals (voor)naam, geslacht, 

geboortedatum en woonplaats

• Ondertekenen document goed gebruik !

• Mediprima, Carenet

• Verzekerbaarheid, facturatie

• Gebruikersbeheer eHealth

• Toegang tot registers

• Kadaster van zorgverstrekkers

• COBHRA



UREG

• On-line registratie

• Alle spoedcontacten

• Administratieve gegevens

• Medische gegevens

• C2M

• VPA

• Triage

• QCare

• ZIS



VARIA

• Virtuele tumorbank

• BELRAI

• MUG

• Timestamping

• mHealth

• Facturatie

• Registers

• Euthaconsult

• Orthopride, Qermid, Tardis,  



GEBRUIKERSBEHEER



GEBRUIKERSBEHEER



OVERZICHT STAND VAN ZAKEN

VITALINK



VACCINATIES

• INHOUD

• Formaat : Ziekte, datum, naam van het vaccin

• Bronnen

• Alles wat (huis)artsen registreren in vaccinet

• Kind en gezin sinds 1999

• CLB’s vanaf 01/09/2015

• ITG, dus ook reisvaccinaties en status

• TOEGANG

• Kinderen niet volgens www.vitalink.be, wel volgens eHealth (patientconsent.be)

• Zorgverleners en patienten

• TOEPASSINGEN

• Patienten (kijken, geen bewerking)

• Artsen : Vaccinet, eigen sofware (kijken en bewerken), HUB, UZA niet geintegreerd

• VOORNAAMSTE GEBRUIKERS

• Huisartsen, SEH, 

http://www.vitalink.be/


MEDICATIESCHEMA

• INHOUD

• Formaat : merknaam, dosis, wijze van toediening, tijdstip en duur

• Bronnen : zorgverleners (artsen, apothekers, thuisvpk’en)

• Medicatie : al dan niet voorschriftplichtig

• TOEGANG

• Patienten en zorgverleners

• TOEPASSINGEN

• Patienten (kijken)

• Zorgverleners (kijken en bewerken via eigen software)

• Eigen software, HUB

• UZA : QCare (nog niet duidelijk of dit nog in deze omgeving gerealiseerd wordt)

• VOORNAAMSTE GEBRUIKERS

• Huisartsen, apothekers



SUMEHR (SUMmary Electronic Health Record)

• INHOUD

• Formaat : Administratieve gegevens, contactpersoon, risicofactoren, antecedenten, 

actuele problemen, medicatie, vaccinaties

• Medicatie en vaccinaties gebaseerd op input arts in zijn EMD, geen relatie met 

gegevens vaccinet en medicatieschema (!)

• TOEGANG

• Patienten : niet

• Artsen, andere zorgverstrekkers niet

• TOEPASSINGEN

• HUB

• UZA : niet geintegreerd, tabblad met website HUB

• VOORNAAMSTE GEBRUIKERS

• Huisartsen (aanmaken)

• Alle andere artsen (lezen)



BEVOLKINGSONDERZOEKEN NAAR KANKER

• INHOUD

• Formaat : type, datum uitvoering of planning

• Domeinen : baarmoederhalskanker, dikkedarmkanker, borstkanker

• Bronnen : Kankerregistratie (?)

• TOEGANG

• Patienten (lezen)

• Zorgverstrekkers (lezen)

• Kankerregistratie (bewerken)

• TOEPASSING

• Patienten :

• Zorgverstrekkers : HUB, via eigen software

• www.bevolkingsonderzoek.be

http://www.bevolkingsonderzoek/


OVERZICHT STAND VAN ZAKEN

EVALUATIE



ENKELE KNELPUNTEN EN UITDAGINGEN

• Identificatie van de patiënt

• Data is niet per definitie = informatie noch kennis

• Betrouwbaarheid van de gegevens

• Secundair gebruik van gegevens

• research

• commerciëel gebruik van gegevens

• Eigen risico’s mobiele devices

• Uitwisselbaarheid van de gegevens, zowel naar vorm 

als naar inhoud (interoperabiliteit)

• Duplicatie van gegevens

• Bewaring



ENKELE KNELPUNTEN EN UITDAGINGEN

• Artificiele intelligentie

• Beslissingsondersteuning, alarmen

• Blockchain

• The Cloud

• Consumer-facing technology (bvb via verzekeringen)

• Disease management technology (bvb precision medicine, 

monitoring)

• Verbetering kwaliteit van de gegevens (oa input van 

patient)

• Beeldvorming en analyse

• Internet Of Things

• Telegeneeskunde



TERMINOLOGIE

• BELANGRIJKE ONDERLIGGEND PROBLEEM IS DAT 

SYSTEMEN ELKAAR NIET BEGRIJPEN

• Medicatie

• Vaccinaties

• Voorgeschiedenis

• Problemen

• Diagnoses

• SNOMED (Systemized Nomenclature Of Medicine)

• Terminologieserver gebaseerd op ontologie

• Onderliggend aan gestructureerd registreren

• Bijvoorbeeld drop-down lijsten

• “Clinical building blocks”



HEALTHDATA

• WIV

• Technisch en procesmatig faciliteren van wetenschappelijke 

projecten aangaande gezondheid en gezondheidszorg in 

België

• Inventarisatie databanken

• Teller staat op 160

• Datacollectie (HD4DP)

• Connector

• Gecodeerd

• Gaan tot in het EPD van de gebruiker



DATAMANAGEMENT  :

THE LEARNING HEALTH CARE SYSTEM

• RESEARCH PROJECTS

• PLATFORM TO UNLOCK DATA SILOS IN HEALTH CARE

• GENERATING VALUE

• PROBLEM STAYS “UNDERSTANDING THE DATA”

• TRANSFoRm

• WWW.TRANSFORMPROJECT.EU

• EHR4CR

• WWW.EHR4CR.EU

• IMI/EMIF

• WWW.EMIF.EU

• ECRIN

• WWW.ECRIN.ORG

http://www.transformproject.eu/
http://www.ehr4cr.eu/
http://www.emif.eu/
http://www.ecrin.org/


eHEALTH &



20 actiepunten



AP2 : Ziekenhuis-EPD

• Doelstelling = een geïntegreerd EPD in alle ziekenhuizen einde 2018

• < 20% van de Belgische ziekenhuizen beschikt vandaag over een 

geïntegreerd EPD

• Het Framework for an Electronic Patient Record beschrijft de high-

level visie op het ziekenhuis-EPD

• Criteria voor het (geïntegreerd) EPD worden vastgelegd via de 

Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC) 

• Financiering

• KB 25 april 2002 : € 16.300.000/jaar 

• Accelerator – nieuw bijkomend bedrag : € 40.200.000/jaar



Meaningful use = concrete vertaling van de accelerator

• USA

• Doelstellingen met betrekking tot het gebruik van het EPD

• Stage 1 : elektronische captatie van medische gegevens, inclusief ter 

beschikking stellen van deze gegevens (o.a. ook aan de patiënt)

• Stage 2 : gebruik van IT voor continue kwaliteitsverbetering

• Stage 3 : in ontwikkeling

• België

• Gefaseerd, vrijwillig met financiële incentive

• Opbouw 

• Core functionaliteiten (verplicht)

• ‘menu’ functionaliteiten

• Voorstel door ICT werkgroep van Zorgnet-Icuro

• Gepubliceerd in Belgisch staatsblad op 6/9/2016 KB tot wijziging van het KB 

van 25/4/2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget 

van financiële middelen van de ziekenhuizen, bl. 61453.



Tijdslijn van het acceleratorprogramma van de overheid 

2016/06 2017/06 2018/06 2019/06 2020/06

Plan van Aanpak

Contract

Opstart

Meaningful Use Model

Stap 1 Meaningful Use

Model

Niet Stap 1 = Geen

accelerator budget

Contract met de overheid : de scope,

selectietraject, implementatie-traject, timing

en financiering van een geïntegreerd EPD

Elk ziekenhuis heeft een keuze van EPD

gemaakt, contractueel vastgelegd, een

financiering geregeld en een startdatum

van implementatie voorzien

Elk ziekenhuis heeft tenminste x modules

in y diensten uitgerold plus definitie

minimale meaningful use

Elk ziekenhuis heeft tenminste 80% van 

het volledige plan succesvol uitgerold plus 

objective meaningful use. 



Core functionaliteiten

Functionalities Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

1. Unique patient identification and description 80% 90% 98% 98%

2. Problem list (active and past diagnoses) 20% 50% 80% 98%

3. Allergy list 30% 60% 90% 98%

4. e-prescription medication 30% 60% 90% 98%

5. Drug drug interaction Yes Yes Yes Yes

6. e-administration medication (linked to e-

prescription)
30% 60% 90% 98%

7. Care planning/nursing module 0% 30% 60% 90%

8. Order-entry (RX/lab/consultation)

1 of 3 (50%) 2 of 3 (50%) 3 of 3 (50%)

3 of 3 (98%)

+ order sets ( 

combined criteria 

4&7&8)

9. Appointment scheduling
= criteria 8 

(except lab) 

= criteria 8 

(except lab)

= criteria 8 
(except lab) + 

Multiple Consult

= criteria 8 (except 

lab) + Multiple Consult

10. Electronic discharge letter 80% 90% 95% 98%

11. Vital signs 50% 65% 80% 98%

12. Informed consent registration 10% 50% 80% 98%

13. Therapy limitation code 10% 50% 80% 98%

14. Medische resultatenserver
80% 90% 95% 98%

15. Automated communication with HUB’s and 

interaction with eHealth
80% 90% 95% 98%



Menu functionaliteiten

• OK-planning

• Intensive care module

• PDMS module

• EC (Emergency Care) module 

• CDSS (Computer Decision Support System)

• Advanced interaction checking (Drug-allergy, drug-disease, drug-pregnancy)

• Chemotherapy prescription

• Functional Localization of the patient

• Structured Registration (Core in Step 3)

• Genetic data

• Mobile Health (Integrating Relevant Telemonitoring Data)

• Closed Loop Medication Administration

• …



Financieringsprincipe 

Start MUM

Maturiteitskloof

dichten

Stap 1 MUM 



Ziekenhuis 600 bedden

€ 0

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 400.000

€ 500.000

€ 600.000

€ 700.000

2016/06 tot 2017/06 2017/06 tot 2018/06 2018/06 tot 2019/06 2019/06 tot 2020/06

Sokkel per Ziekenhuis Sokkel per Bed Budget Accelerator Budget Early Adopters



AP13 : Standaarden en terminologiebeleid

Doelstellingen

1. Informatie ondubbelzinnig vastleggen in het dossier

• Elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners mogelijk maken

• Bevraging van deze gegevens mogelijk maken ten behoeve van zorgverlener en patiënt

• Secundair gebruik van deze gegevens : facturatie, kwaliteitscontrole, wetenschappelijk 

onderzoek, beleidsinformatie

2. Gebruik van standaarden; shift naar internationele standaarden

• Semantisch : SUMEHR  SNOMED-CT, LOINC

• Technisch : KMEHR  HL7, CDA



AP18 : Inventarisatie en consolidatie van de registers

Doelstellingen

• Technisch en procesmatig faciliteren van registers aangaande gezondheid en 

gezondheidszorg 

• Verzekeren dat de datacollectie en de dataverspreiding van de wetenschappelijke 

gegevensbanken op een efficiënte en veilige manier gebeurt  inhoudelijk aspect

• www.healtdata.be

• inventarisatie van alle registers (153)

• Gebruik van Clinical Building Blocks (42)

http://www.healtdata.be/


AP18 : Inventarisatie en consolidatie van de registers


