
Voorwaarden om op BelRAI multidisciplinair te kunnen 
samenwerken 
 
Om een kwaliteitsvolle en veilige zorg te garanderen hebben zorgverleners 
nood aan gezondheidsgegevens van hun patiënt (of cliënt). Binnen onze 
gezondheidszorg worden momenteel verschillende elektronische netwerken 
(bv. hubs en metahubsysteem, gedeeld farmaceutisch dossier, …) ontwikkeld 
om ervoor te zorgen dat de uitwisseling van deze gegevens vlot en veilig kan 
gebeuren.  
 
Om op BelRAI multidisciplinair te kunnen samenwerken moeten aan de 
volgende voorwaarden worden voldaan:  

1. het bestaan van een geïnformeerde toestemming van de patiënt; 
2. het bestaan van een therapeutische relatie tussen de patiënt en de 

zorgverlener;  
3. en het toevoegen van de patiënt op BelRAI door de betrokken 

zorgverleners. 
 
1. Geïnformeerde toestemming 
Voor de elektronische uitwisseling (delen) van gezondheidsgegevens is de 
geïnformeerde toestemming van de patiënt nodig.  
 
De geïnformeerde toestemming van de patiënt kan op de volgende manieren 
worden geregistreerd: 
 

1. de patiënt kan zich aanmelden met bv. zijn elektronische identiteitskaart 
(eID) op PatientConsent, beschikbaar via de website 
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/patienten/patientconsent, 
en zelf zijn toestemming registreren;  

2. de patiënt kan hulp vragen (bv. bij het ontbreken van een computer) aan 
een arts, apotheker of het administratief personeel van het ziekenhuis 
om zijn toestemming te registreren; 

3. en een mutualiteit kan op verzoek van de patiënt de toestemming 
registreren. 

 
De toestemming namens minderjarige en wilsonbekwame patiënten kan door hun wettelijke 
vertegenwoordigers worden geregistreerd via de tussenkomst van een arts, apotheker, 
ziekenhuis of mutualiteit zoals hierboven beschreven. 

 
 

https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/patienten/patientconsent


2. Therapeutische relatie 
Enkel de zorgverleners met wie de betrokken patiënt een therapeutische 
relatie of een zorgrelatie1 heeft, kunnen toegang krijgen tot de  
gezondheidsgegevens van die patiënt (en op voorwaarde dat de patiënt zijn 
geïnformeerde toestemming voor de elektronische uitwisseling van de 
gezondheidsgegevens heeft gegeven). Als zorgverlener krijgt u bovendien 
alleen toegang tot de informatie die relevant is in het kader van de zorg voor 
de patiënt.  
 
Als de patiënt in behandeling is bij een zorgverlener, dan ontstaat er een 
therapeutische relatie2 tussen de patiënt en de zorgverlener.  
 
Deze therapeutische relaties moeten echter aangemaakt worden en gelden 
voor een bepaalde periode. Gedurende deze periode heeft de betrokken 
zorgverlener toegang tot de gegevens van de patiënt via het elektronische 
uitwisselingsnetwerk.  
 
Zorgverleners kunnen een therapeutische relatie met een patiënt aanmaken en 
elektronisch bewijzen door het inlezen van de elektronische identiteitskaart 
(eID) van de patiënt (bv. de opening van een Globaal Medisch Dossier of GMD). 
 
De duur van de verschillende therapeutische relaties zijn3: 

 

Zorgverlener Omstandigheid Duur 

Individuele zorgverlener Consultatie 15 maand 

Verwijzing 3 maand 

Huisarts Globaal Medisch Dossier 
(GMD) 

12 maand 

Medisch Huis 
(wijkgezondheidscentrum) 

Alle prestaties Duur van de inschrijving 
(via GMD) 

Ziekenhuis Consultatie spoedgevallen 1 maand 

Hospitalisatie 3 maand 

Ambulante behandeling 3 maand 

Apotheker Aflevering 15 maand 

 
Wanneer de geldigheidsduur is afgelopen, kan de zorgverlener bij een volgend 
contact met de patiënt opnieuw een therapeutische relatie aanmaken die voor 
dezelfde duur zal gelden. 
 
De patiënt kan ook zelf via PatientConsent aangeven met welke zorgverleners 
er een therapeutische relatie bestaat. Bepaalde therapeutische relaties, die via 



de zorgverlener zelf werden aangemaakt, worden ook zichtbaar in deze functie 
van PatientConsent. 
 
3. Toevoegen van de patiënt op BelRAI 
Om op BelRAI multidisciplinair te kunnen samenwerken moeten de betrokken 
zorgverleners, na zich zelf te hebben aangemeld op BelRAI, de patiënt 
toevoegen (d.m.v. het invoeren van het rijksregisternummer). 
 
___ 
 
 
1 De elektronische uitwisselingsnetwerken zullen het bestaan van een therapeutische relatie 
of een zorgrelatie tussen de patiënt en een zorgverlener controleren aan de hand van 
bepaalde elektronische bewijsmiddelen, zoals bijvoorbeeld het inlezen van de elektronische 
identiteitskaart, het bestaan van een Globaal Medisch Dossier of de inschrijving in een 
ziekenhuis. 
 
2 Een therapeutische relatie is een “relatie tussen een bepaalde patiënt en één of meer 
zorgverleners die door het beroepsgeheim gebonden zijn en persoonlijk betrokken zijn bij de 
zorg van die patiënt.” 
 
3 https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/patienten/ehealthconsent/meer-weten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/patienten/ehealthconsent/meer-weten

