
Hoe werkt het?

Het proefproject is heel eenvoudig:

 • U neemt gratis deel.

 • U bepaalt welke zorgverleners toegang hebben tot 

uw medicatiegegevens.

 • U ontvangt zelf ook een overzicht van de medicij-

nen die u gebruikt.

 • Uw patiëntvertegenwoordiger waakt over uw rech-

ten en belangen.

 • Uw zorgverlener kan u vragen deel te nemen aan 

een wetenschappelijk onderzoek rond Vitalink. Dit 

onderzoek is niet verplicht.

MEER WETEN OVER VITALINK?
Spreek uw deelnemende zorgverlener aan, bel het 

nummer 1700 of surf naar www.vitalink.be.

MEER WETEN OVER UW RECHTEN  
ALS PATIËNT?
Bel de federale ombudsdienst ‘Rechten 

van de patiënt’ op 02 524 85 20 of 

surf naar www.patientrights.be.

UW LOKALE VITALINK-PATIËNTEN-
VERTEGENWOORDIGER

Regio Turnhout: 

Roel Heijlen, roel.heijlen@vlaamspatientenplatform.be

Regio Zuidoost-Limburg: 

Willy Van de Put, willy_vandeput@hotmail.com

Regio Aalst:

Mario Schelfhout, mario@mantelzorg.be

Regio Zenneland:

Michiel Callens, michael.callens@cm.be

Mia (60 jaar, hartpatiënte) neemt elke dag 

verschillende geneesmiddelen, en krijgt hulp 

van meerdere zorgverleners. Dat verloopt 

veilig en vlot dankzij het proefproject ‘Vitalink 

Medicatieschema’. Iedere zorgverlener is op 

de hoogte van Mia’s medicijnen. Zo krijgt zij 

de beste verzorging en hoeft ze niet bang te 

zijn voor geneesmiddelen die elkaars werking 

beïnvloeden of bemoeilijken.

En u?
Hebben uw zorgverleners een volledig overzicht van 

uw geneesmiddelengebruik? Een aantal huisartsen, 

apothekers, thuisverplegers en zorgkundigen in uw 

buurt stappen alvast mee in dit proefproject. Schrijft 

u zich ook in? Dan delen ze vanaf nu uw medicatie-

gegevens op een veilig digitaal platform.
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Deel uw 
medicatieschema voor 
een betere zorg

Vitalink is een initiatief van de Vlaamse overheid



WAT IS VITALINK?

Digitaal platform
Vitalink is een nieuw, digitaal platform van de 

Vlaamse overheid. Zorg- en welzijnsmedewerkers 

delen er belangrijke patiënten informatie. Zo wer-

ken ze beter samen en krijgt u de beste medische  

begeleiding. Want dankzij Vitalink beschikt iedere 

zorgverlener over correcte en volledige informatie.

Proefproject
Voorlopig zit Vitalink in een testfase. Vier regio’s 

(Turnhout, Aalst, Zuidoost-Limburg en de Brusselse 

rand) proberen het project zes maanden uit. Is de eva-

luatie positief? Dan wordt Vitalink in heel Vlaanderen 

opgestart.

Toekomstplannen
In deze testfase deelt Vitalink alleen uw medicatie-

schema: een overzicht van al uw medicijnen, inclusief 

hoe en hoe vaak u ze moet innemen. Later deelt het 

platform ook andere medische en welzijnsgegevens.

HOE GEEF IK MIJN TOESTEMMING?

U neemt gratis deel aan het proefproject door eenmalig 

uw schriftelijke toestemming te geven aan een van de 

zorgverleners die u behandelen:

1. Vraag het inschrijvingsformulier aan uw huisarts of 

apotheker.

2. Vul het formulier in en onderteken het.

3. Bezorg het formulier aan uw huisarts of apotheker. 

Die bewaart het voor u.

HOE TREK IK MIJN TOESTEMMING IN?

U stopt uw deelname aan het proefproject heel eenvou-

dig bij een van uw zorgverleners:

1. Vraag het uitschrijvingsformulier aan uw huisarts of 

apotheker.

2. Vul het formulier in en onderteken het.

3. Bezorg het formulier aan uw huisarts of apotheker. 

Daarna verwijderen we al uw gegevens.

WIE KRIJGT TOEGANG TOT MIJN 
GEGEVENS?

U bepaalt wie uw gegevens mag raadplegen. Wilt u 

een zorgverlener toegang geven tot uw medicatie-

schema? Dan meldt u dat u een vertrouwensband 

onderhoudt met die persoon. Dat noemen we een 

‘zorgrelatie’.

Registreer een zorgrelatie
De huisarts die uw Globaal Medisch Dossier beheert, 

heeft automatisch een zorgrelatie met u. Maar alle 

andere zorgrelaties moet u registreren in de elektro-

nische databank van het eHealth-platform. Daarvoor 

bestaan twee manieren:

1. Maak of verbreek zelf zorgrelaties via 

de website van het eHealth-platform:  

www.ehealth.fgov.be.

2. Ga naar uw zorgverlener met uw elektronische 

identiteitskaart of SIS-kaart. Uw zorgverlener 

maakt voor u een zorgrelatie, of verbreekt ze. 

Op uw vraag beheert hij ook de zorgrelaties met 

andere zorgverleners. 

* Beraadslaging nr 12/046 van 19 juni 2012

UW RECHTEN ALS PATIËNT

U blijft altijd baas over wat er met uw gegevens gebeurt:

 • U krijgt van uw huisarts of apotheker uitgebreide 

informatie over Vitalink.

 • Alleen na uw schriftelijke toestemming mogen uw 

gegevens worden gedeeld.

 • Trekt u uw toestemming in? Dan verwijderen we uw 

gegevens.

 • Vitalink registreert wie uw gegevens bekijkt. U kunt 

daarvan een overzicht vragen.

 • Alleen behandelende zorgverleners krijgen – mét uw 

toestemming – toegang tot uw gegevens. U bepaalt 

welke zorgverlener toegang krijgt.

 • Vitalink respecteert de Wet op de Patiëntenrechten 

en de wetgeving rond de bescherming van de privacy.

VEILIGHEID EN PRIVACY

 • Vitalink deelt alleen gegevens die nodig zijn voor uw 

behandeling. Uw gegevens mogen bovendien uitslui-

tend worden uitgewisseld in het kader van de zorg 

voor uw gezondheid, tussen zorgverleners die bij die 

zorg betrokken zijn.

 • Alle patiënteninformatie wordt versleuteld bewaard 

en verspreid. Zelfs de technici die het platform onder-

houden, hebben geen toegang tot uw gegevens.

 • Het platform registreert wie uw gegevens raadpleegt. 

Misbruik kan dus worden opgespoord.

 • De verwerking van persoonsgegevens in het kader 

van Vitalink werd goedgekeurd door het Sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezond-

heid van de Privacycommissie*.


