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wat en waarom

Vitalink



 Veilig & beveiligd platform of “eerstelijnskluis”

 Zorg- en welzijnsgegevens

 Zorg- en hulpverleners, voorzieningen, 
zorggebruikers (focus eerste lijn)

 Patiënt staat centraal

 24/7 beschikbaarheid gegevens

Wat is Vitalink?



 Vitalink is geen software- of webtoeppassing

 Delen van informatie uit EPD van actoren in de zorg 

 Betere (multidisciplinaire) samenwerking en zorg

 Bewaken informatieveiligheid en privacy cruciaal 
voor vertrouwen in Vitalink

 Maakt daarvoor gebruik van basisdiensten eHealth-
platform

Kernelementen



eHealth en mogelijkheden

Gegevensdeling 
via Vitalink



eHealth landschap België

Vlaamse Gemeenschap

Waalse Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

communicatie met Metahub

gegevensdeling via hub protocol

gegevensdeling via Vitalink protocol

project in ontwikkeling

Collaboratief Zorgplatform & Antwerpse Regionale Hub (hub Antwerpen/Gent)

Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (hub Leuven)

Brussels Gezondheidsnetwerk (hub Brussel)

Réseau Santé Wallon (hub Wallonië)
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 Medicatieschema

 Sumehr (samenvatting medisch dossier bij huisarts)

 Vaccinnatiegegevens

 Bevolkingsonderzoeken

 Journaal/Agenda

 Vitalink Kindrapport (2017)

Gezondheidsinformatie in 
Vitalink



in cijfers

Gebruik Vitalink



 +6 miljoen burgers met gegevens

 +2 miljoen consultaties per maand

 +1 miljoen bijwerkingen per maand 

 4.600 huisartsen delen maandelijks gegevens

 284 apotheken maandelijks actief

 +1 miljoen consultaties per maand vanuit ziekenhuizen

Enkel cijfers en feiten 



Sumehr

eind april 2017 : 1.210.000 personen met een sumehr
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Aantal consultaties (alle 
gegevenstypes)
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Klaar voor het GDPR

Vitalink



Europese Privacyverordening
Basisprincipe GDPR Vitalink

Transparantie: de persoon van wie de 
gegevens verwerkt worden is op de 
hoogte en heeft toelating

Delen pas mogelijk na geïnformeerde 
toestemming van patiënt en mits 
zorgrelatie

Doelbeperking: de gegevens worden 
voor een welbepaald doel verzameld en 
mogen niet voor andere zaken gebruikt 
worden

Vitalink is enkel voor zorg- en 
welzijnsgegevens en enkel voor actoren 
in de zorg en de zorggebruiker

Gegevensbeperking: enkel de 
noodzakelijke gegevens die voor het 
beoogde doel noodzakelijk zijn

Gegevens mogen enkel geconsulteerd
worden in het kader van de continuïteit 
van de zorg

Juistheid: de persoonsgegevens moeten 
correct zijn en blijven

Niet onder controle van Vitalink, 
verantwoordelijkheid zorgverlener



Europese Privacyverordening
Basisprincipe GDPR Vitalink

Bewaarbeperking: de persoonsgegevens 
mogen niet langer bewaard worden dan 
nodig voor het beoogde doel

Bewaarbeperking in overeenstemming 
met Belgische wetgeving

Integriteit en vertrouwelijkheid: de 
persoonsgegevens moeten beschermd 
worden tegen toegang door 
onbevoegden, verlies of vernietiging

We reguleren toegang:
- toestemming & zorgrelatie
- rechtenmatrix
- toegangscontrole voor software
- toegangscontrole voor voorzieningen
- technische toegang tot de systemen gereguleerd

Verantwoording: de verantwoordelijke 
moet kunnen aantonen aan deze regels 
te voldoen

Machtiging van de Privacycommissie



uitdagingen, mHealth en innovatie

Toekomst



 Uitdagingen voor Vitalink
– pionier binnen overheid

– Afhankelijk van het eHealth-platform: nood aan vlotte 
mobiele identificatie en authenticatie

 Evolutie architectuur
– Uitbouw Vitalink Gateway

– Samenwerking met Het Facilitair Bedrijf (API Gateway)

– VICO bouwt “MyVitalink” voor mobiel.

Mobile Health



Multidisciplinaire gegevensdeling

 Informatie uit EPD van de huisarts, thuisverpleging… komen 

beschikbaar, in Vlaanderen via Vitalink (2018)

 Koppeling van Vitalink met de tweede lijn (transmurale 

medicatieoverdracht) (2016: consultatie, 2018: publicatie)

 Koppeling met de residentiële zorg (2018)

 Digitaal zorg- en ondersteuningsplan (2020)

Roadmap eGezondheid



Meer informatie?
Surf naar www.vitalink.be

http://www.vitalink.be/

