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1. Wat is Vitalink en welke gegevens worden gedeeld ? 
Vitalink is het digitaal platform voor gegevensdeling in Vlaanderen voor het delen van: 

o Medicatieschema 

o SumEHR (samenvatting medisch dossier) 

o Vaccinatiestatus  

o Status en outcome Kankerscreenings Vlaanderen 

(In voorbereiding: Journaal …) 

 

 2. Wie kan Vitalink gebruiken? 
Vitalink is bedoeld voor alle Vlaamse zorg- en welzijnswerkers en hun patiënten/cliënten. In een 

eerste fase kunnen enkel zorgverleners uit de eerste lijn gebruik maken van Vitalink, zoals huisartsen, 

apothekers, thuisverplegers en verzorgenden. Later zal Vitalink ook beschikbaar gesteld worden voor 

de zorgverleners uit de tweede en derde lijn, zoals zorgverleners in ziekenhuizen, rust- en 

verzorgingstehuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, dagopvang … 

3. Is Vitalink een centrale databank? 
Neen, Vitalink is een digitaal platform dat enkel voorziet in de beveiligde uitwisseling van bestaande 

gegevens. Een streng beveiligd doorgeefluik als het ware. De gegevens die via Vitalink worden 

gedeeld zitten lokaal opgeslagen in de softwareprogramma’s van de zorg- en welzijnswerkers. 

 4. Is Vitalink een (compleet) elektronisch medisch dossier? 
Neen. De verschillende zorgverleners blijven ieder hun eigen patiëntendossiers beheren. Vitalink laat 

enkel toe specifieke onderdelen van het dossier die belangrijk zijn voor de samenwerking met andere 

zorgverleners en voor de continuïteit van de behandeling. 

 5. Zullen resultaten van labo's en radiologiediensten via Vitalink of op een andere 

manier ter beschikking gesteld kunnen worden? 
Momenteel is  niet voorzien dat resultaten van labo's of radiologie onderzoeken via Vitalink worden 

ter beschikking gesteld. Wel laat de eHealthBox  nu al toe laboresultaten en medische beeldvormen 

naar elkaar door te sturen. 

6. Is Vitalink gratis? 
Ja. Vitalink is een gratis dienst van de Vlaamse overheid De toegang tot Vitalink is kosteloos. Via een 

webtoepassing van uw mutualiteit kunt u uw gegevens via Vitalink raadplegen. 

7. Is Vitalink hetzelfde als e-health? 
Het eHealth-platform is een federaal initiatief. Vitalink is Vlaams. Toch zijn er een aantal 

overeenkomsten tussen Vitalink en het eHealth-platform. Vitalink bouwt voort op de fundamenten 

die gelegd zijn door het eHealth-platform. Zo maakt Vitalink gebruik van een aantal basisdiensten van 

het e-Health-platform, zoals de identificatie en authenticatie van de zorgverlener en de controle van 

de therapeutische relatie. Waar Vitalink zich onderscheidt van de bestaande projecten van het 

eHealth-platform, is dat het duidelijk gericht is op multidisciplinaire samenwerking en op de 

eerstelijnsgezondheidszorg. Vlaanderen kiest er ook voor om de welzijnssector te laten aansluiten op 

Vitalink. 
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PATIENT EN PRIVACY 

 8. Wie deelt gegevens over mij via Vitalink? 
Alleen die zorgverleners van wie u aangegeven hebt dat ze uw zorgverlener zijn, kunnen uw 

gegevens delen via Vitalink. Daarvoor moet u een therapeutische of zorgrelatie met uw zorgverlener 

registreren via de website van het e-health-platform. Of uw zorgverleners effectief ook gegevens 

delen, hangt van uw zorgverlener af. Vraag hem om via Vitalink uw gegevens te delen met je andere 

zorgverleners, in het belang van de continuïteit van uw zorg. 

9. Waarom kan ik als patiënt enkel gegevens lezen, en zelf niet aanvullen/corrigeren? 
Vitalink is nog volop in ontwikkeling. Een eerste focus ligt op het delen van uw gegevens tussen 

verschillende zorgverleners, waarbij de patiënt minstens zijn gegevens kan consulteren. Die 

afspraken werden gemaakt door vertegenwoordigers van de patiënten en zorgverleners. In de 

toekomst is het wel de bedoeling dat de patiënt de mogelijkheid krijgt om bepaalde gegevens te 

wijzigen. Als u vaststelt dat er gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan neemt u best contact op mijn 

uw huisarts, om de nodige informatie aan te passen. 

10. Wordt mijn privacy gerespecteerd? 
Vitalink hanteert strenge veiligheidsregels om de privacy te garanderen: 

Jouw gegevens worden alleen gedeeld als je daarvoor toestemming geeft. Let wel, geef je je 

toestemming om elektronisch je gegevens te delen, dan geldt die toestemming ook voor andere 

projecten. Je kan op elk moment die toestemming ook intrekken. 

Alleen jóuw zorgverlener kan toegang krijgen tot jouw gegevens. Er moet een therapeutische- of 

zorgrelatie aangetoond kunnen worden. Zorgverleners die jou niet behandelen - waar je dus geen 

therapeutische band mee hebft, krijgen geen toegang tot jouw gegevens. Je kan zelf jouw 

therapeutische relaties registreren op de website van het eHealth-platform. Jouw zorgverlener krijgt 

alleen toegang tot die gegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor jouw behandeling. 

Alle gegevens worden vercijferd. Zo zijn de gegevens onleesbaar voor iedereen die geen 

geautoriseerde zorgverlener is. Vitalink hanteert daarvoor een uniek en uiterst streng 

beveiligingsconcept. 

Alle acties worden steeds geregistreerd. Zo kan mogelijk misbruik opgespoord worden. 

11. Zijn de gegevens op Vitalink betrouwbaar? 
Uw zorgverleners zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie die ze delen via Vitalink. 

Omdat alle informatie uiterst streng wordt beveiligd, hebben enkel uw zorgverleners en uzelf zicht 

op de kwaliteit van de informatie. Vitalink zelf kan die beveiligde gegevens niet controleren op 

correctheid. Het softwareprogramma van uw zorgverlener voorziet wel dat de ingevoerde informatie 

aan een aantal kwaliteitsregels moet voldoen. 

12. Wat gebeurt er met mijn gegevens bij overlijden? 
Conform onze machtiging van de Privacycommissie zullen de gegevens van overledenen periodiek 

worden verwijderd. 
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MEDICATIESCHEMA 

 13. Kan een zorgverlener zien wie wat wanneer heeft aangevuld op Sumehr of 

Medicatieschema, zodat bij vragen contact kan opgenomen worden met de 

betreffende persoon? 
Bij het  medicatieschema en de Sumehr 's die worden geparkeerd op Vitalink wordt steeds vermeld 

wie de laatste versie oplaadde 

(niet wie wat precies heeft gewijzigd). Bij het Gedeeld Farmaceutisch Dossier ( niet op Vitalink) kan 

via de knop 

'Detail' de identiteit van de afleverende apotheker worden opgevraagd, maar dan moet men 

wel de reden opgeven waarom men deze informatie denkt nodig te hebben. 

 14. Moet de huisarts ook toestemming geven als thuisverpleegkundigen, tandartsen 

en vroedvrouwen het medicatieschema aanpassen? 
Het schrijfrecht van verpleegkundigen, tandartsen en vroedvrouwen wordt momenteel niet actief 

uitgeoefend omdat er (nog) geen aangepaste software voor hen beschikbaar is. Oorspronkelijk 

was in de procedure van Vitalink voorzien dat de apothekers validering van hun toevoegingen of 

wijzigingen door de huisarts zouden aanvragen. In de praktijk blijkt die functie (nog) niet te 

werken. Hierbij moet worden opgemerkt dat in de praktijk in Vlaanderen de apothekers al veel 

meer en vlotter schema's aanmaken (lokaal, dus op hun eigen systeem), zonder dat er nog van 

valideren sprake is. Allicht zal het valideren dus alleen gebeuren indien de apotheker daar heel 

bewust de noodzaak voor voelt (bv. bij gebrek aan beschikbaarheid van het GFD ( Gedeeld 

Farmaceutisch Dossier) en/of in geval 

van twijfel of de patiënt wel alle en/of juiste info heeft kunnen geven). 
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SUMEHR 

15. Er blijkt verwarring over een Sumehr en een bestand om gegevens tussen 

verschillende EMD- pakketten uit te wisselen? 
De Sumehr (Summarized Electronic Health Record) is een samenvatting van het medisch dossier 

van één patiënt dat de huidige medische toestand van die patiënt beschrijft en bedoeld is 

om waar nodig te delen met andere zorgverstrekkers (voorlopig beperkt tot artsen). PMF en 

SMF zijn bestanden voor migratie van volledige patiëntendossiers uit een EMD wanneer een 

patiënt van GMD-houder verandert (patient migration format) of wanneer een huisarts van 

software verandert (software migration format). 

16. Kan een Sumehr gebruikt worden om gegevens tussen verschillende EMD 

softwarepakketten uit te wisselen? 
Een Sumehr is niet bedoeld om gegevens uit te wisselen tussen software systemen. Het is een 

kort overzicht van de belangrijkste medische gegevens van een patiënt, die nodig zijn om de 

patiënt op een deskundige en veilige manier voort te helpen wanneer hij niet bij zijn eigen 

huisarts(enpraktijk) terecht kan. Voor uitwisseling van gegevens tussen EMD systemen bestaan  

andere systemen.PMF en SMF zijn bestanden voor migratie van volledige patiëntendossiers uit een 

EMD wanneer een patiënt van GMD-houder verandert (patient migration format) of wanneer een 

huisarts vansoftware verandert (software migration format). 

17. Waarom een SumEHR exporteren? 
De SumEHR is een beknopt medisch dossier van een patiënt en bevat de belangrijkste elementen uit 

het medische dossier: 

 

• De basisgegevens: naam, geboortedatum, moedertaal, … van de patiënt 

• De contactgegevens van een contactpersoon voor in geval van nood 

• Informatie over risicofactoren (allergieën, reacties op medicatie, sociale risicofactoren enz.) 

• Een overzicht van de medische voorgeschiedenis 

• Een overzicht van actuele problemen 

• Een overzicht van de medicatie 

• Een overzicht van de vaccinaties 

Door de SumEHR te exporteren naar Vitalink wordt hij beschikbaar voor de arts van wacht, de 

spoeddienst of de specialist in het ziekenhuis wanneer zij de patiënt behandelen. 
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PATIENT HEALTH VIEWER   

18. Waarom werd voor de Patient Health Viewer niet gekozen voor een 

webapplicatie? 
De Patient HealthViewer is een losstaand programma dat u moet downloaden en installeren op uw 

computer. Er werd niet gekozen voor een webapplicatie omwille van de gevoeligheid van de 

gegevens: er werd immers gekozen om de absolute privacy van de patiënt te respecteren. Alle 

gegevens op Vitalink worden gecodeerd opgeslagen via een systeem van dubbele versleuteling. Om 

er zeker van te zijn dat de getoonde gegevens enkel zichtbaar zijn voor de eindgebruiker, moeten de 

onleesbare gegevens lokaal, op de computer van de eindgebruiker, ontcijferd worden. Die 

ontcijfering gebeurt pas na controle van de identiteit van de gebruiker (via de identiteitskaart) en van 

de toestemming. Binnen het huidige Vitalink-concept kan de ontcijfering van de gegevens niet lokaal 

gebeuren via een webapplicatie, maar zal dit onvermijdelijk gebeuren op een server van de host van 

de applicatie. Op dit moment is er, uit bezorgdheid voor de privacy, uitdrukkelijk voor gekozen dit 

niet toe te laten. Ook de machtiging van de privacycommissie van Vitalink laat dit niet toe. 

 


