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De elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens 

INLEIDING 

Waarschijnlijk heb je al gemerkt dat gezondheids-

gegevens (= gegevens waaruit informatie over je 

vroegere, huidige of toekomstige fysieke of psychische 

gezondheidstoestand kan worden afgeleid) steeds 

vaker elektronisch worden bewaard, verstuurd en 

gedeeld. Het papieren patiëntendossier wordt 

vervangen door een elektronisch patiëntendossier, 

laboresultaten bereiken je huisarts via e-mail in plaats 

van per post, … De elektronische uitwisseling van 

gezondheids-gegevens neemt alsmaar toe. Dit brengt 

voordelen met zich mee, maar roept ook vragen op. 

Welke zorgverleners kunnen toegang hebben tot je 

gezondheidsgegevens? Is je elektronisch patiënten-

dossier voldoende beveiligd? Langs welke kanalen 

worden je gezondheidsgegevens elektronisch uitge-

wisseld? 

In dit dossier trachten we antwoorden op deze vragen 

te geven. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 de voordelen van elektronische uitwisseling; 

 de voorwaarden voor elektronische uitwisseling; 

 de bestaande elektronische uitwisselingsnetwerken; 

 de toekomstige elektronische uitwisselingsnetwerken; 

 het standpunt van het Vlaams Patiëntenplatform vzw over de elektronische uitwisseling 

van gezondheidsgegevens. 

De eerste 3 puntjes werden in nieuwsbrief 3 (september 2011) 

besproken, de laatste 2 vind je hieronder terug. 

4 TOEKOMSTIGE ELEKTRONISCHE UITWISSELINGSNETWERKEN 

Verschillende overheden en organisaties stimuleren de samenwerking tussen de 

zorgverleners om de kwaliteit en veiligheid van zorg te verhogen. Een goede samenwerking 

gaat gepaard met de uitwisseling van gezondheidsgegevens van patiënten en de 

mogelijkheden van ICT laten een vlotte uitwisseling toe. Uiteraard dienen de uitwisselingen 

te gebeuren met respect voor de privacy van de patiënt en het medisch beroepsgeheim. 

In het kader van een betere samenwerking in de gezondheidszorg, wordt er onder meer 

gewerkt aan de oprichting van de volgende beveiligde elektronische uitwisselingsnetwerken 

 het hub & metahub-project; 

 het elektronisch voorschrift; 

 de eerstelijnskluis; 



Daarnaast trachten enkele softwarebedrijven een elektronisch persoonlijk 

gezondheidsdossier voor patiënten in België te introduceren. 

4.1 Het hub & metahub-project 

Wat? In punt 3.3. werden de hubs beschreven. Een hub is een subregionaal 

uitwisselingsplatform waarin gezondheidsgegevens elektronisch 

worden gedeeld tussen ziekenhuisgeneesheren, huisartsen en 

specialisten.  

Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst deze regionale 

uitwisselingsplatformen onder strikte voorwaarden ook onderling 

gezondheidsgegevens kunnen uitwisselen. Hiervoor zullen de hubs 

beroep doen op de diensten van het eHealth-platform. Het eHealth-

platform wordt de metahub genoemd. Het eHealth-platform of de 

metahub zal een verwijzingsrepertorium bijhouden dat aangeeft in 

welke hub(s) er gegevens van patiënten te vinden zijn.  

Definitie verwijzingsrepertorium: Het verwijzingsrepertorium is een 

databank met verwijzingsgegevens. Binnen deze databank worden er 

geen gezondheidsgegevens van een patiënt bewaard. Het bevat enkel 

verwijzingen naar de hubs waar er medische gegevens van een 

patiënt worden bijgehouden. 

In het verwijzingsrepertorium kan een bevoegde zorgverleners zien 

dat er zich gegevens van patiënt X bevinden in de hub A. De 

zorgverlener kan niet zien over welke soort gegevens het gaat en van 

welke ziekenhuis in hub A deze gegevens afkomstig zijn. 

De werking van het hub & metahub-project kan het best verduidelijkt 

worden met een voorbeeld: 

Jan, een inwoner van Maaseik (Limburg), is met zijn gezin op 

vakantie in Knokke (West-Vlaanderen). Tijdens de vakantie moet Jan 

met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis van Knokke omwille 

van hartklachten. De arts van het ziekenhuis wil graag de medische 

voorgeschiedenis van Jan kennen om de meeste gepaste zorg te 

kunnen toedienen. De arts maakt via de Regionale Hub Gent contact 

met de metahub (het eHealth-platform) om na te gaan waar hij 

medische gegevens van Jan kan vinden. Aangezien Jan in het 

verleden zijn akkoord heeft gegeven om in het verwijzingsrepertorium 

te worden opgenomen, kan de arts zien dat er zich gegevens van Jan 

bevinden in de hub Vlaams Ziekenhuisnetwerk KULeuven. Nu de arts 

dit weet, maakt hij via de Regionale Hub Gent snel contact met de 

hub Vlaams Ziekenhuisnetwerk KULeuven om de gegevens van Jan op 

te vragen. Binnen een mum van tijd heeft de arts toegang tot de 

opgevraagde medische gegevens van Jan en kan hij rekening houden 

met Jan zijn vroegere gezondheidsklachten, zijn medicatiegebruik, … 



Welke  

gegevens? 

De gegevens, die via de hubs uitgewisseld worden, zijn gegevens uit 

het medisch dossier van ziekenhuizen zoals uitslagen van 

bloedonderzoeken, resultaten van medische beeldvorming, 

ontslagbrieven en operatieverslagen. 

Toegang en 

beveiliging? 

Patiënten moeten hun akkoord geven om in het 

verwijzingsrepertorium opgenomen te worden. De manier waarop een 

patiënt zijn akkoord moet geven om in het repertorium opgenomen te 

worden, wordt momenteel uitgewerkt. 

De uitwisseling van de gezondheidsgegevens binnen het hub & 

metahub-project zal beveiligd worden door preventieve 

toegangscontrole, een beheer van loggings, vercijfering en controle 

op een therapeutisch relatie (zie punt 2.2.).  

De inzage in de gezondheidsgegevens van een patiënt is enkel 

toegestaan als de zorgverlener een therapeutische relatie met de 

patiënt heeft. Dit houdt o.a. een verbod in voor expertise-artsen 

(arbeidsgeneesheren, adviserende geneesheren van ziekenfondsen, 

de raadsgeneesheren van verzekeringsmaatschappijen, …) om 

gezondheidsgegevens over jou op te zoeken in het hub & metahub-

project. 

De gegevens van de patiënt zelf blijven bewaard bij het ziekenhuis of 

de arts die verantwoordelijk is voor die gegevens. 

In een eerste fase zal het hub & metahub-project gegevens 

uitwisselen tussen ziekenhuisgeneesheren, huisartsen en specialisten. 

In een latere tweede fase wordt voorzien dat ook andere 

zorgverleners (bv. kinesitherapeuten, apothekers, …) 

gezondheidsgegevens kunnen opvragen via het hub & metahub-

project. De hoeveelheid informatie die een zorgverlener nodig heeft, 

verschilt per type zorgverlener. Een arts zal bijvoorbeeld meer 

gezondheidsgegevens nodig hebben dan een kinesitherapeut. Om de 

privacy van de patiënt voldoende te beschermen, zal er daarom door 

een afdeling van de Belgische Privacycommissie1 per type 

zorgverlener bepaald worden tot welke gezondheidsgegevens zij 

toegang hebben.  

Vanaf? Eind 2011 – begin 2012 

4.2 Het elektronisch voorschrift 

Wat? Het papieren voorschrift om als patiënt je geneesmiddelen af te halen 

in de apotheek, zal in de nabije toekomst vervangen worden door een 

elektronisch voorschrift.  De arts of tandarts zal dan geen 

voorschriften meer met de hand invullen. Hij zal voortaan een 

                                                
1  www.privacycommission.be 



elektronisch voorschrift aanmaken en verzenden naar een centrale 

databank. De patiënt zal een unieke (bar)code meekrijgen van zijn 

arts waarmee de apotheker het elektronisch voorschrift kan 

oproepen.  

Zorgverleners willen door het voorschrift elektronisch te maken onder 

andere zorgen voor een betere leesbaarheid van voorschriften en 

minder fouten bij het afleveren van geneesmiddelen. Het elektronisch 

voorschrift moet bijdragen aan een betere farmaceutische zorg2 voor 

patiënten en een betere communicatie tussen zorgverleners zoals 

artsen en apothekers. 

Welke  

gegevens? 

Voorschriften voor geneesmiddelen en andere medische producten 

(bv. voedingssupplementen, verbandmateriaal, …). 

Toegang en 

beveiliging? 

Als patiënt kies je zelf de zorgverlener (meestal een apotheker maar 

soms ook een kinesitherapeut of een thuisverpleegkundige) die het 

voorschrift van de arts moet uitvoeren.  

Deze zorgverstrekker kan via een unieke (bar)code, die de patiënt 

van zijn arts ontving, het voorschrift dat tijdelijk in een centrale 

databank opgeslagen is, ophalen met zijn computer. Na de aflevering 

van je geneesmiddel verdwijnt het voorschrift uit de centrale 

databank. Het voorschrift wordt vervolgens bijgehouden in je dossier 

bij de zorgverlener (bv. de apotheker), die je geneesmiddelen 

overhandigde. 

Ook patiënten zullen toegang hebben tot de databank om hun 

voorschriften te raadplegen.  

Om een beveiligde uitwisseling van voorschriften tussen bevoegde 

zorgverleners te garanderen, zal het eHealth-platform o.a. zorgen 

voor een preventieve toegangscontrole (via elektronische 

identiteitskaart), een beheer van loggings en vercijfering (zie punt 

2.2.). 

Vanaf? De eerste tests met het elektronische voorschrift zullen in de loop van 

2011 plaatsvinden. Het is de bedoeling dat eind 2012 het elektronisch 

voorschrift algemeen gebruikt zal worden. 

4.3 De eerstelijnskluis 

Wat? De Vlaamse overheid wil de samenwerking tussen de zorgverleners in 

de eerste lijn bevorderen. De eerstelijnszorg is de zorg die 

rechtstreeks toegankelijk is voor de patiënt. Denk aan huisartsen, 

                                                
2  Farmaceutische zorg is het geheel van zorgverleningactiviteiten dat de patiënt nodig heeft om op het juiste 

moment over het juiste geneesmiddel in de juiste toedieningsvorm en dosering te beschikken voorzien van de 

juiste begeleiding en informatie. (Bron: Nederlandse Zorgautoriteit). 



tandartsen, (thuis)verpleegkundigen, kinesitherapeuten, apothekers, 

maatschappelijk werkers, … Het gaat over zorg waarbij geen 

verwijzing of een (ziekenhuis)opname nodig is. 

In het kader van een betere samenwerking binnen de eerstelijnszorg 

zal de Vlaamse Overheid een eerstelijnskluis oprichten. De 

eerstelijnskluis is een mechanisme voor gegevensdeling van actuele 

gezondheidsgegevens tussen de betrokken zorgverleners. 

Zorgverleners uit de eerstelijn zullen vanuit hun eigen elektronische 

patiëntendossier informatie kunnen overdragen naar een centrale 

eerstelijnskluis om gezondheidsgegevens met de andere betrokken 

zorgverleners te delen.  

Welke  

gegevens? 

De volgende drie componenten zouden als basis kunnen dienen voor 

het dossier op de eerstelijnskluis3: 

 Sumehr-berichten: Een Sumehr-bericht staat voor een 

samengevat elektronisch medisch dossier. Het bevat een minimale 

set van gegevens die een arts nodig heeft om de medische 

toestand van een patiënt te kunnen inschatten (o.a. diagnoses, 

medicatie, allergieën, vaccinaties, …). Deze set van gegevens 

bevat essentiële informatie die niet alleen voor spoed- en 

wachtdiensten relevant zijn maar bepaalde delen ook voor andere 

zorgactoren. 

 Het journaal: Het journaal zal bestaan uit vrije tekstvakken 

waarin zorgverleners, patiënten en mantelzorgers berichten of 

opmerkingen kunnen achterlaten voor andere zorgactoren.  

 Een luik parameters: In het luik parameters kunnen patiënten de 

meetwaarden van metingen die ze zelf kunnen uitvoeren 

(bijvoorbeeld gewicht, bloeddruk en glycemie) delen met hun 

zorgverleners. 

Toegang en 

beveiliging? 

De Vlaamse overheid zal bij de uitbouw van de eerstelijnskluis 

rekening houden met de privacy van de patiënt (enkel toegang bij 

een therapeutische relatie en geïnformeerde toestemming), het 

medisch beroepsgeheim binnen de eerstelijn, de afbakening van 

gegevens per type eerstelijnszorgverlener, de mogelijkheid voor de 

patiënt om bepaalde zorgverleners de toegang te weigeren, … 

Ook patiënten (en hun mantelzorgers) zullen toegang hebben tot de 

eerstelijnskluis en zij zullen in het journaal en het luik parameters zelf 

nuttige informatie kunnen aanvullen voor hun zorgverleners. 

Om een beveiligde uitwisseling te garanderen zal er onder andere 

beroep worden gedaan op de diensten van het eHealth-platform zoals 

                                                
3  Conferentie eerstelijnsgezondheidszorg 11 december 2010 –Antwerpen, Eindrapport Werkgroep 2: ICT-

ontwikkeling in de eerstelijnspraktijken 



preventieve toegangscontrole. 

Vanaf? De ontwikkeling van de eerstelijnskluis zal de komende jaren 

geleidelijk aan via pilootprojecten gerealiseerd worden.  

4.4 Elektronisch persoonlijk gezondheidsdossier 

Wat? Een elektronisch persoonlijk gezondheidsdossier (ePGD) is een 

elektronische toepassing waarbij patiënten zelf via het internet 

gegevens over hun gezondheid kunnen bijhouden en uitwisselen.  

Korte uitleg: De patiënt (en zijn gezin) zal zich via een website 

kunnen aanmelden en zijn eigen domein creëren waar hij zijn 

gezondheidsinformatie bewaart en beheert. Het kan gaan over 

medische resultaten, de vaccinatiestatus van de patiënt, een 

overzicht van de gebruikte medicatie, verslagen van artsen, 

fitnessprogramma’s, de evolutie van de patiënt zijn bloeddruk of 

gewicht, … Als de patiënt dit wenst dan kan hij deze informatie delen 

met personen en instanties die dit nodig hebben (artsen, 

ziekenhuizen, verzekeraars, mutualiteiten, …). De patiënt kan ook 

toestemming geven aan anderen om gezondheidsinformatie 

(bijvoorbeeld resultaten van medische tests) van hem toe te voegen 

op zijn elektronisch gezondheidsdomein. 

In België trachten Microsoft (met het product “HealthVault”4) en 

Google (met het product “Google Health”5) momenteel een 

elektronisch persoonlijk gezondheidsdossier te lanceren. Verschillende 

mutualiteiten tonen interesse om hun leden een elektronisch 

persoonlijk gezondheidsdossier aan te bieden.  

Welke  

gegevens? 

De patiënt bepaalt zelf wat hij in zijn gezondheidsdossier wil 

opnemen. De gegevens in een elektronisch persoonlijk 

gezondheidsdossier (ePGD) kunnen ruimer zijn dan enkel medische 

informatie. Zo kan het dossier bijvoorbeeld gegevens bevatten over 

wellness en levensstijl (onder andere resultaten van een 

fitnessprogramma, een dieetprogramma, …). 

Toegang en 

beveiliging? 

Indien er in België elektronische persoonlijke gezondheidsdossiers 

komen, dan zullen de aanbieders van deze dossiers onze nationale 

privacywetgeving moeten respecteren. Zij moeten in staat zijn om de 

nodige privacygaranties te kunnen bieden aan patiënten. 

Vanaf? Het is op dit moment nog niet duidelijk of en onder welke vorm er 

elektronische persoonlijke gezondheidsdossiers in België ingevoerd 

zullen worden. 

                                                
4  www.healthvault.com 

5  http://www.google.com/intl/en_us/health/about/index.html 



5. STANDPUNT VLAAMS PATIËNTENPLATFORM VZW (VPP) 

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) organiseerde op 15 november 2008 een denkdag 

voor haar ledenverenigingen over het elektronische patiëntendossier en de uitwisseling van 

gezondheidsgegevens. Op basis van de resultaten van deze denkdag werd er een standpunt 

bepaald.  

In haar standpunt vraagt het VPP dat er bij de invoering van elektronisch 

uitwisselingsnetwerken voor zorgverleners er rekening wordt gehouden met de volgende 

zaken: 

 Er is nood aan duidelijke en verstaanbare informatie voor de patiënt door de 

zorgverlener en de overheid over zijn elektronisch patiëntendossier en de mogelijke 

uitwisselingen ervan via elektronische samenwerkingsplatformen. 

 De patiënt dient toestemming te geven over welke zorgverlener zijn patiëntendossier 

geheel of gedeeltelijk mag inzien. Deze toestemming kan door de patiënt steeds 

ingetrokken worden. Voor het geven van toestemming wie toegang krijgt tot welke 

patiëntengegevens zou de patiënt, indien gewenst, hulp moeten krijgen van zijn 

huisarts. 

 Het moet voor de patiënt transparant zijn welke zorgverlener, op welk tijdstip zijn 

dossier heeft ingekeken (bijv. via een systeem van loggings). De procedure waarbij de 

patiënt kan achterhalen wie op welk moment toegang heeft gekregen tot zijn gegevens 

dient zeer toegankelijk te zijn zodat de patiënt steeds en zonder belemmeringen 

mogelijke gevallen van misbruik kan controleren. De patiënt dient bovendien te weten 

welke stappen hij kan ondernemen indien er een ongeoorloofde inzage in zijn 

gezondheidsgegevens heeft plaatsgevonden. 

 Naast bevoegde zorgverleners moeten patiënten ook zelf op een toegankelijke 

manier inzage in hun gezondheidsgegevens kunnen bekomen via elektronische 

uitwisselingsnetwerken6. Het recht op inzage door de patiënt in zijn het patiëntendossier 

wordt immers voorzien in artikel 9 van de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de 

rechten van de patiënt. Door ook patiënten toegang te verlenen tot elektronische 

uitwisselingsnetwerken kunnen zij hun recht op inzage gemakkelijker uitoefenen. De 

volgende argumenten onderlijnen het belang van inzage: 

o Om bewust te zijn van het belang van informatieveiligheid en bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer, is het nuttig dat de patiënt kan weten welke 

(gevoelige) gegevens er in zijn patiëntendossier staan. Op die manier kan hij er 

bijvoorbeeld beter over oordelen aan welke personen hij de toestemming geeft 

om bepaalde gegevens uit zijn patiëntendossier in te kijken; 

o Via inzage in zijn gezondheidsgegevens kan de patiënt zijn gezondheidstoestand, 

ziekteverloop, … beter opvolgen; 

o Door het nalezen van zijn patiëntendossier kan een patiënt medische 

schadegevallen voorkomen (bijv. indien hij ontdekt dat een zorgverlener 

verkeerde elementen heeft geregistreerd) en controleren; 

                                                
6  Hetzelfde moet gelden voor de vertegenwoordiger van de patiënt (Art. 14 §1 van de wet van 22 augustus 

2002 betreffende de rechten van de patiënt).  



o Uit onderzoek blijkt dat patiënt onmiddellijk 40% tot 80% van de dingen die de 

dokter hem in de dokterspraktijk vertelde, niet meteen opneemt7. Via 

toegankelijke inzage in zijn gezondheidsgegevens via elektronische platforms kan 

hij/zij belangrijke informatie terug opzoeken; 

o … 

 Patiënten moeten het recht hebben om binnen een voorziene ruimte in het 

patiëntendossier, indien gewenst, eigen aanvullingen en bemerkingen weer te 

geven. Patiënten met een chronische ziekte zijn immers ervaringsdeskundige op vlak 

van hun aandoening en kunnen daardoor waardevolle informatie over hun ziekteproces 

aanvullen. Ook de vertrouwenspersoon en/of vertegenwoordiger van de patiënt 

moeten mits toestemming van de patiënt nuttige informatie kunnen toevoegen in het 

patiëntendossier. Sommige vertegenwoordigers en/of vertrouwenspersonen zijn immers 

mantelzorgers die 24 uur op 24 instaan voor de verzorging, hulp of opvolging van de 

patiënt en kennen dan ook goed de noden, gewoonten en bezorgdheden van deze 

patiënt. 

Om het standpunt van de patiënt over de elektronische uitwisseling van 

gezondheidsgegevens te verdedigen, participeert het VPP onder andere in het 

Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform8, het Vlaamse 

Samenwerkingsplatform voor de Eerste Lijn9 en het Zorgvernieuwingsplatform10. 

Eind mei 2011 zal dit standpunt nog verder verfijnd worden tijdens een informatiemoment 

voor de leden van het VPP over de huidige ontwikkelingen inzake elektronische 

gegevensuitwisseling. 

6. BESLUIT 

Elektronische gegevensuitwisseling binnen de gezondheidszorg is een nationaal en 

internationaal fenomeen dat niet meer te ontkennen valt. Gezondheidsgegevens van 

patiënten worden steeds vaker via elektronische netwerken gedeeld tussen zorgverleners. 

Deze elektronische netwerken laten een vlotte gegevensuitwisseling tussen zorgverleners 

toe en hebben als doel om een betere samenwerking in de zorg te creëren. 

De elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens kan verschillende voordelen met 

zich meebrengen op voorwaarde dat deze gegevensuitwisselingen veilig kunnen verlopen. 

Om deze veiligheid te garanderen legt de privacywetgeving strenge regels op. Medische 

gegevens mogen enkel onder strikte voorwaarden uitgewisseld worden. Bovendien moet de 

uitwisseling op een veilige manier kunnen gebeuren zodat de privacy van de patiënt niet 

geschonden wordt. Verschillende methoden (o.a. preventieve toegangscontrole, logging, 

vercijfering, …) bieden garanties voor de bescherming van de privacy van patiënten bij de 

elektronische uitwisseling van hun gegevens. 

                                                
7  R. VAN DE VELDE, The Patient-Physician Relationship in the Internet Age, Belgium, UZ Brussel (tekst 

verkregen op de conferentie “Mijn gezondheid in een digitale wereld” van het Belgisch Raadgevend Comité 

voor Bio-ethiek op 25 maart 2009). 

8  www.ehealth.fgov.be/nl/page_menu/website/home/platform/organisation/dialogue.html 

9  www.zorg-en-gezondheid.be/Nieuws/Meer-lijn-in-de-eerste-lijn/ 

10  www.flanderscare.be 



In België kunnen projecten in de gezondheidszorg met betrekking tot de elektronische 

uitwisseling van patiëntengegevens sinds 2008 beroep doen op de diensten van het 

eHealth-platform. Het eHealth-platform staat dergelijke projecten bij met de beveiliging van 

de elektronische gegevensuitwisselingen. 

In dit dossier werden verschillende bestaande en toekomstige elektronische 

uitwisselingsnetwerken beschreven. De beschrijving gebeurde op basis van recente 

informatie over deze uitwisselingsnetwerken. Het is echter mogelijk dat de manier waarop 

deze elektronische uitwisselingsnetwerken nu of later functioneren, verandert door de 

introductie van nieuwe beveiligingsmethodieken, de uitbreiding van de doelstellingen van 

het uitwisselingsnetwerk, etc. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw is van plan om haar 

achterban geregeld te informeren over de stand van zaken binnen verschillende 

uitwisselingsnetwerken. 

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw pleit via verschillende kanalen er voor dat patiënten: 

 geïnformeerd worden over elektronische uitwisselingsnetwerken; 

 toestemming moeten geven over wie welke gegevens van hem mag inzien; 

 zelf toegang hebben tot hun gezondheidsgegevens via het elektronisch 

uitwisselingsnetwerk; 

 het recht hebben om nuttige informatie aan te vullen in hun (elektronisch) 

patiëntendossier. 

 

Vlaams Patiëntenplatform vzw, mei 2011 

 
 
 
 

Het verhaal van een whiplashslachtoffer:  

Paardencoachingcenter wordt revalidatiecentrum voor verkeers-

slachtoffers met nek- en rugklachten 

 



 

Meer (praktische) informatie hierover vind je op: 

http://www.equiboost.com/nl/verkeersslachtoffers-111 

 

Bron: de krant van West-Vlaanderen van 25 november 2011 



Whiplashsyndroom en osteopathie 

Met het oog op onze bijeenkomst in Sint-Niklaas op zaterdag 11 februari 

2012 waar osteopate Claudia Theunissen komt spreken, krijgt u van 

haar hier al een inleiding over osteopatie: 

Osteopathie is een onderzoek- en behandelmethode die uitgaat van de gedachte dat het 

menselijke lichaam een geheel vormt. Het lichaam beschikt over een sterk zelfher-stellend 

vermogen om verstoringen te verhelpen. Als het lichaam verstoord raakt, bijvoorbeeld door 

een ongeluk, een ziekte of operatie, spanningen of slechte voeding dan heeft het lichaam 

soms hulp nodig om dit evenwicht te herstellen. Een osteopaat 

kan hierbij helpen. 

Manuele therapieën, zoals de osteopathie, kunnen een cruciale 

bijdrage leveren aan het herstel van de whiplashpatiënt. Bij veel 

patiënten lijken de klachten zich vooral te situeren in het 

bovenste gedeelte van de wervelkolom. Nochtans is het vaak 

een trauma dat het hele lichaam betreft. Denk maar aan de 

typische kop-staartaanrijding. De aller-eerste impact lichaam 

gebeurt ter hoogte van het bekken (ter hoogte van de bumpers, 

waar de eerste klap toekomt). De slag stijgt dan op over het 

volledige lichaam en bereikt uiteindelijk nek en hoofd. 

Vervolgens ontstaat een terugslag, die nu van boven naar 

beneden gaat en dus de meeste structuren een tweede keer 

beïnvloedt. Spieren, bindweefsel en organen worden met een 

enorme kracht en snelheid uitgerokken, verplaatst of 

samengedrukt. Dit veroorzaakt microtraumata en bewegings-

verlies. Van belang is te weten dat tussen de ernst van de 

verwonding en de erbij behorende klachten geen evenredigheid 

hoeft te bestaan: een (schijnbaar) gering trauma kan soms een 

zeer heftig en langdurig klachtenpatroon oproepen. Mede 

doordat medisch onderzoek vaak geen of weinig afwijkingen 

aan het licht brengt en uiterlijk aan whiplashpatiënten niets is te 

zien, kunnen mensen zich onzeker en onbegrepen gaan voelen.  

De belangrijkste structuren waarmee we tijdens de behandeling 

werken is  de fascia. Dat is het bindweefsel waarmee heel het lichaam  en dus elke interne 

structuur (bot, spier, orgaan etc …) is omgeven. Door de fascia lopen belangrijke aan- en 

afvoerende bloedvaten, lymfen en zenuwbanen. Bij bewegingsverlies ontstaat er een 

verminderde doorbloeding van het gebied waardoor  er minder voedingsstoffen kunnen 

worden aangevoerd en de afvalstoffen worden afgevoerd. Zo kan de gekwetste regio niet 

goed herstellen.     

Zoals bij elke klacht zal de osteopaat aandacht hebben voor het totale lichaam, wat de basis 

vormt om de kansen op snel herstel te optimaliseren. Een aantal bijkomende factoren 



kunnen het klachtenpatroon tevens meebepalen: Ziet men het ongeval aankomen? Welke is 

de zithouding? Hoe is de algemene lichamelijke en psychische conditie? …. 

De resultaten van osteopatische behandeling zijn over het algemeen zeer goed, zowel bij de 

vroege- als de late whiplashsymptomen en mogen zonder gevaar al in de eerste dagen na 

het ongeval plaatsvinden. 

Voor verder informatie of een osteopaat in uw buurt: www.proffesioneleosteopaten.be 

 

Met dank aan Claudia Theunissen, gediplomeerd osteopaat,  

werkzaam in Kraamcentrum De Kraamvogel te Antwerpen,  

eigen praktijk in Bazel - www.claudiatheunissen.be 

 

 

 

Recht op hospitalisatieverzekering voor chronisch zieken en  

gehandicapten 

Sinds 2007 hebben chronische zieken en gehandicapten, jonger dan 65 jaar via de wet 

Verwilghen het recht om een hospitalisatieverzekering af te sluiten bij private verzekeraars, 

onder bepaalde voorwaarden. Vooraleer deze maatregel te verlengen tot na juni 2012 wilde 

de wetgever een evaluatie laten uitvoeren door het Federaal Kenniscentrum voor 

gezondheidszorg (KCE). 

Voor de wet Verwilghen hadden chronisch zieken en gehandicapten regelmatig problemen 

met het afsluiten van een private hospitalisatieverzekering omdat ze door hun gezond-

heidstoestand een te hoog risico vormden voor de verzekeraar en bijgevolg geweigerd 

werden. De wet Verwilgen bracht hier verandering in door het recht te verlenen op een 

hospitalisatieverzekereing tegen dezelfde premie als ‘gezonde’ mensen die jonger zijn dan 

65 jaar, maar met uitsluiting van de medische kosten die verbonden zijn aan de chronische 

ziekte of handicap.  

Voor de evaluatie werkte het KCE samen met Assuralia (de Beroepsvereniging voor 

verzekeringsondernemingen) en patiëntenverenigingen zoals het Vlaams PatiëntenPlatform. 

Via het VPP werden vragenlijsten verstuurd naar alle aangesloten ledenverenigingen, 

waaronder wij, vzw Whiplash. 

In totaal werden er ongeveer 750 personen bevraagd, waaronder bijna 300 chronische 

zieken en gehandicapten. Het KCE besluit dat chronisch zieken weinig problemen onder-

vinden bij het afsluiten van een hospitalisatieverzekering, maar dat ze wel nog onvol-

doende geïnformeerd zijn over het bestaan van de maatregel. Het KCE ziet geen reden om 

het recht te herzien, maar beveelt wel wettelijke minimumcontractvoorwaarden en meer 

transparantie aan. 

 

Bron: Persbericht KCE,28 oktober 2011 

http://www.proffesioneleosteopaten.be/
http://www.claudiatheunissen.be/


CM Infopunt Chronisch Zieken 

Ziek zijn en niet ten volle gebruik kunnen maken van je rechten, eenvoudigweg omdat je 

door de bomen het bos niet meer ziet. Het is de realiteit voor heel wat chronisch zieken in 

ons land. Op aangeven van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx start CM met het 

eerste initiatief in ons land om daar iets aan te doen: het CM-Infopunt Chronisch Zieken. 

Uit een enquête bij organisaties van langdurig zieke patiënten blijkt dat zij de toegang tot 

informatie in ons land het op één na belangrijkste probleem vinden (de officiële erkenning 

van een chronisch zieke was het belangrijkste). Dat bracht minister van Sociale Zaken 

Laurette Onkelinx tot de voorstel “...om, uitgaande van de ziekenfondsen, een eenheids-

loket in te stellen om makkelijk toegang te krijgen tot alle informatie met betrekking tot 

chronische ziekten”. 

CM heeft met haar infopunt voor chronisch zieken als eerste het initiatief genomen om zo 

een eenheidsloket te creëren. “Het heeft weinig zin om een goede ziekteverzekering en een 

goed dienstenpakket uit te werken, als er geen ruime informatievoorziening is. Daarom 

richten we nu op eigen initiatief het Infopunt Chronisch Zieken op”, zegt de voorzitter van 

CM, Marc Justaert. 

Het infopunt beantwoordt de vragen van zieken, zorgbehoevenden en hun mantelzorgers en 

verwijst hen indien nodig door naar andere voorzieningen. Zowel CM-leden als niet-leden 

van CM kunnen terecht bij de informatielijn. De medewerkers van het infopunt zijn 

gespecialiseerd in telefonische dienstverlening en hebben een grondige kennis van onder 

andere de ziekteverzekering, thuiszorg, gehandicaptenzorg en hulpverlening. Ze kunnen ook 

een beroep doen op een uitgebreid netwerk voor een vlotte doorverwijzing. 

De officiële lancering van het Infopunt komt er na de positieve evaluatie van een piloot-

project in drie regio’s. Justaert: “Uit die evaluatie blijkt, zoals minister Onkelinx terecht 

aangeeft, dat chronisch zieke mensen hun weg niet vinden in de reglementeringen en 

diensten die er voor hen zijn. We krijgen vragen over sociale rechten en tegemoet-

komingen, ziektebeelden, patiëntenrechten, enzovoort.” 

Chronische zieken in ons land worstelen met een informatieprobleem: ze hebben de info 

niet ter beschikking op het moment dat ze het nodig hebben en de dienstverlening is te 

versnipperd en vaak gefocust op het eigen terrein. “Het resultaat is dat mensen die al in een 

energie-opslorpende medische situatie zitten, het extra moeilijk krijgen om de informatie, 

voordelen en diensten te verkrijgen waar ze recht op hebben. Dankzij het infopunt krijgen 

langdurig zieken de ondersteuning waar ze recht op hebben”, besluit Justaert. 

Praktisch: het infopunt is telefonisch toegankelijk op het nummer 078 05 08 05. Dat elke 

weekdag tussen 9 en 12 uur, en van 13 tot 17 uur (vrijdag enkel van 9 tot 12 uur). Een e-

mail sturen kan naar infochronischzieken@cm.be. 

 

Bron: www.cm.be 

 



Nood aan een luisterend oor … 

Mail of schrijf ons! 

Zowel wij als andere lotgenoten luisteren graag naar jouw verhaal en jouw (positieve en 

negatieve) ervaringen. We kunnen er misschien ook iets voor ons uithalen! Stuur ons een 

mailtje en vermeld erin of we jouw verhaal (al dan niet anoniem) in onze Nieuwsbrief 

mogen publiceren. 

Duurt het te lang alvorens je naar een volgende bijeenkomst kan komen, mail dan je 

vragen. We proberen ze steeds zo goed mogelijk te beantwoorden. Als het te moeilijk is 

voor ons, kunnen we altijd rekenen op de leden van onze Wetenschappelijke Adviesraad om 

ons bij te staan, waarvoor ook langs deze weg nog eens dankjewel aan hen! 

Kom naar onze bijeenkomsten! 

 

11 februari 2012: Praat- en informatiebijeenkomst met als thema 

"Whiplashsyndroom en osteopathie" 

 SINT-NIKLAAS (juiste adres volgt nog)  

 spreker: Claudia Theunissen (uit Bazel – zie artikel hierboven) 

 van 14 uur tot 17 uur (deuren open om 13.45 uur) 

29 september 2012: "Congres" 

 UZA - Wilrijkstraat 10 - 2650 EDEGEM 

 van 10 uur tot 15.30 uur (deuren open om 9.30 uur)  

Meer info volgt nog op onze website en de uitnodiging krijgt u zeker nog in de bus! 

 

Bel 078 159 160: de Pijnlijn van de Vlaamse Pijnliga 

Leven met chronische pijn is een enorme opdracht. Pijnpatiënten, 

familie en vrienden vinden (anoniem) bij de Pijnlijn een luisterend 

oor. Ze kunnen er hun verhaal doen en hun ervaringen be- 

spreken. Het is een aanvulling op het lotgenotencontact dat 

door verenigingen zoals de onze wordt georganiseerd.  

Ervaren dat u niet de enige bent, kan een hele troost zijn en het 

geloof in eigen kunnen vergroten. Bel op maandag van 18 tot  

20 uur en op vrijdag van 9 tot 11 uur, behalve op feestdagen. 



I.p.v. een voorwoord, sluiten we deze nieuwsbrief graag af met een slotwoord, 

een gedicht, de beste wensen voor 2012 van het ganse team van vzw Whiplash. 

Het ga je goed en we zien mekaar heel graag terug in het nieuwe jaar! 

 

Oudejaar 

 

Proost! Cheers! Santé! 

Prosit! Nazdorovje! Cin Cin ! 

 

En als we nu eens verder gingen 

verder dan zeggen, verder dan 

drie kussen, verder dan 

‘k voel wel met je mee 

verder dan de beste wensen 

wat als woorden en daden 

elkaar konden vinden 

over bergen van onverschilligheid 

en dalen van uitputting 

voorbij de grens van pijn en verdriet 

daar waar samen alles beter is 

en als we dan eens verder gingen 

stop riepen tegen macht 

die door onze onmacht snijdt 

en met onze schreeuw 

om begrip en rechtvaardigheid 

horende doven eindelijk luisteren 

Hier en Nu 

dan worden wensen misschien werkelijkheid 

en ziek-zijn een stukje minder erg 

 

Op uw gezondheid! 

 

©Myriam Thys 


