
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 
1 Goedkeuring verslag 16 januari 2018   

Het verslag wordt goedgekeurd, zonder opmerkingen.  
 

2 Toelichting: e-health (e-gezondheid)  
 
Elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens: vanuit de patiënt  

 Het eHealth-platform is de paraplu waaronder alle toepassingen vallen die gaan over elektronische 
uitwisseling van patiëntengegevens.  

 Er zijn verschillende toepassingen en vormen beschikbaar voor het effectief gebruik van 
patiëntengegevens.   
 

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD)  
 Elke apotheker bij wie je een voorgeschreven geneesmiddel haalt, kan deze gegevens 

elektronisch opslaan in je GFD. 
 Gegevens worden gedeeld tussen apothekers via het GFD (vraag aan je apotheker om dit te doen) 
 Apotheker is niet verplicht om het GFD te gebruiken. 
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 Ook mogelijk om toe te voegen aan het GFD: 

o aflevering geneesmiddelen zonder voorschrift 
o chronische ziekten 
o allergieën en intoleranties 
o interacties tussen medicatie  

 
Geïnformeerde toestemming  

• Via gegevensdeling kunnen zorgverleners overbodige behandelingen vermijden en continuïteit en 
kwaliteit van zorg waarborgen; 

• Iedere zorgverlener kan slechts die inhoud zien gedurende die periode zoals dit voor zijn 
beroepsgroep afgesproken is. 

• Enkel behandelende zorgverleners (die dus een zorg- of therapeutische relatie met je hebben) krijgen 
toegang tot je gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld: 

o je huisarts die je GMD beheert 
o artsen die je behandelen tijdens een hospitalisatie 
o specialisten die je raadpleegt 
o apothekers die je geneesmiddelen afleveren 

• Je geïnformeerde toestemming voor elektronische gegevensdeling geldt niet voor de 
arbeidsgeneesheer, de adviserend geneesheer of de raadsgeneesheer van de verzekeraar. 

• Je ziekenfonds of de overheid kan jouw gegevens niet bekijken. 
• Zorgverleners die geen therapeutische relatie met jou hebben, of die je reeds uitsloot, kunnen je 

gegevens niet inzien. 
• Je kunt jouw geïnformeerde toestemming op volgende manieren geven: 

• via je arts, apotheker, verpleegkundige, administratief ziekenhuispersoneel of ziekenfonds 
• je toestemming zelf registreren op eHealth op www.patientconsent.be  
• je toestemming zelf registreren via de Patient HealthViewer (PHV) 

        > twee voorwaarden om thuis te doen 
         -   de Patient HealthViewer downloaden 

   -   je beschikt over een eID met bijhorende PIN- code 
 
Alle uitgebreide informatie > PowerPoint in bijlage.  

3 Gezonde Gemeente (Hannelore Vleugels – LOGO Antwerpen)  
a. Bewegen Op Verwijzing (BOV)  

Bewegen op Verwijzing helpt mensen met een gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven. Hoe? Met 
professionele coaching en een beweegplan.  

Hoe begin je eraan? Maak een persoonlijk beweegplan met je coach. Zoals fietsen naar je werk en tuinieren, 
een wekelijkse wandeling met je kinderen of gaan zwemmen. Die bewegingen zijn eenvoudig en lang vol te 
houden. Zo wordt sporten leuk! 

Je coach helpt je op weg en motiveert jou. Daarna is het aan jou om te gaan bewegen. Je coach weet welke 
activiteiten en sporten je gemeente en verenigingen aanbieden. Want ook zij doen mee aan Bewegen op 
Verwijzing. 

Voor een coach heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig. Ga daarom éérst langs bij je arts en neem 
daarna contact op met een coach in je buurt. 

Brecht behoort tot Zorgregio Schilde, waarbinnen Schoten en Zoersel reeds zijn ingestapt in het project. Er 
dient een dossier ingediend te worden, waarvoor we ondersteuning krijgen van SEL Amberes en Logo. De 
voorzitter van de raad stelt voor dat de leden van de raad BOV terugkoppelen naar hun eigen vereniging 
zodat we dit terug agenderen op de agenda van 15 mei.  
 



 

 
 
 
 
 

b. 10.000 stappenclash 
Inwoners kunnen deelnemen aan de 10.000 stappenclash. Meer info op de website > 
https://10000stappen.gezondleven.be/.  
 

c. 10 daagse ‘fit in je hoofd’ – samen veerkrachtig  
In het kader van ‘Fit in je hoofd’ organiseert de gemeente een 10 daagse in oktober waarbij we alle activiteiten 
bundelen die je beter doen voelen en die je veerkracht versterken. We werken hiervoor samen met de 
Speelbabbel, het Opvoedingspunt, het lokaal dienstencentrum, dienst vrije tijd (sport, jeugd, cultuur) en de 
bibliotheek. De raad gezondheid en welzijn kan mogelijks financieel mee ondersteunen. Het volledige aanbod 
wordt tijdens de volgende vergadering bekend gemaakt.  
 

d. Partij Gezonde Gemeente  
Gezondheid wordt alsmaar belangrijker in ons dagelijkse leven. Stoppen met roken, evenwichtiger eten, meer 
bewegen, … Mensen maken bewuste keuzes om gezonder te gaan leven en zijn bekommerd om hun 
leefomgeving. Dus hebben we een fictieve partij in het leven geroepen: de Partij voor een Gezonde 
Gemeente (PGG). Waarom PGG? Het volledige Vlaamse preventielandschap wil met deze campagne 
aandacht vragen voor een kerngezonde leefomgeving en gelijke gezondheidskansen voor iedereen. Tegen 
2025 willen we van elke stad of gemeente een Gezondere Gemeente maken. Als beleidsmaker kan ook u 
een beleid maken met 'gezond' verstand. Zo’n 270 Vlaamse gemeenten zitten al op het goede spoor: zij 
werken volgens de principes van een Gezonde Gemeente aan gelijke gezondheidskansen in een gezonde 
omgeving voor iedereen. 

Hannelore licht toe dat de mogelijkheid bestaat dat de raad gezondheid en welzijn zelf een memorandum 
schrijft. We zullen dit met het bestuur verder bekijken.  

4 Financieel verslag 
6755 euro  

5 Agenda + varia  
-Samana organiseert hun jaarlijkse pannenkoekendag: zondag 18 maart  
-Aanbod ‘De Kleine Kasteeltjes’: 

* tea-room: 21 maart   
* Leonidas stand: 26 maart 
* lezing ‘kom op tegen kanker’: Katleen Schiepers (datum wordt nog bekend gemaakt)  

Vraag: kan de raad een rolstoelfiets aankopen (+/- 2.000 euro) > antwoord: niet vanuit de adviesraad 
aankopen, vraag kan schriftelijk gesteld worden aan het college van burgemeester en schepenen.  
-Men informeert achter ‘AVIRA’: het project start weldra op, waarbij eerst wordt ingezet op de 
‘boodschappenwagen’ (enkel dus voor boodschappen).  
-het Rode Kruis: nieuwe vakantielocatie (wordt voorgesteld 15 mei – Dominique) – aangepaste vakantie, 
mantelzorgers mee op vakantie 
 

6 Volgende vergaderingen  
 dinsdag 15 mei  
 dinsdag 4 september  
 dinsdag 13 november  

 
 
 
 


