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NEXUZHEALTH 

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT  

Om je goede zorgen te kunnen geven tijdens jouw opname in ons ziekenhuis, is het belangrijk dat 
(medische) informatie snel beschikbaar is. Als ziekenhuis vinden we het dan ook belangrijk dat het aan 
jou toegewezen behandelteam snel over de juiste informatie beschikt. In bepaalde situaties kan dit erg 
belangrijk zijn, bijvoorbeeld: 

 Als je, voor jouw opname hier, een consultatie hebt gehad voor een lichamelijke klacht in een 
algemeen ziekenhuis.  

 Als je tijdens jouw opname in ons ziekenhuis voor een consultatie of behandeling wordt 
doorverwezen naar een algemeen ziekenhuis.  

In deze situaties is het belangrijk dat medische verslagen snel, veilig en correct worden uitgewisseld.   
 
Een aantal algemene ziekenhuizen in Vlaanderen gebruikt voor het uitwisselen van medische informatie 
in dit soort situaties, Nexuzhealth. Nexuzhealth is een beveiligde web-toepassing. Via deze toepassing 
kan je als patiënt onder andere je verslagen, afspraken, facturen, beeldmateriaal en persoonlijke 
gegevens online raadplegen. En je kan ook bepaalde zorgverstrekkers (tijdelijk) toegang geven tot je 
medisch dossier bij Nexuzhealth. Hierdoor kunnen zij (tijdelijk) de medische informatie in je dossier in het 
algemeen ziekenhuis raadplegen.  
 
Wil je meer informatie?  
Deze vindt je op de website www.nexuzhealth.be. Of spreek een medewerker van de sociale dienst of 
opnamedienst aan. Vragen over de veiligheid van deze toepassing kan je stellen aan de 
informatieveiligheidsconsulent. 

 
TOESTEMMING    

Om toegang te krijgen tot jouw dossier in Nexuzhealth hebben we jouw toestemming nodig.  
Het ondertekenen van dit formulier betekent dat je:  
 

1. Geïnformeerd werd over de web-toepassing Nexuzhealth en de situaties waarvoor wij als 
ziekenhuis de toepassing gebruiken.  

2. Toestemming geeft dat de behandelende psychiater(s), huisartsen en neuroloog toegang krijgen 
tot jouw medisch dossier in Nexuzhealth. 

3. Toestemming geeft dat de psychiater(s) die jou niet behandelen je medisch dossier in 
Nexuzhealth enkel inkijken als zij tijdens vervangende wachtdiensten en in dringende situaties 
gegevens nodig hebben om je goed te kunnen behandelen. 

4. Toestemming geeft om enkel die informatie in je medisch dossier in Nexuzhealth in te kijken die 
nodig is om goede zorgen te kunnen verlenen.  

5. Geïnformeerd werd dat de informatie uit je medisch dossier van Nexuzhealth: 

a. Intern vertrouwelijk verder behandeld wordt.  
b. Intern verwerkt en bewaard wordt in je elektronisch patiëntendossier. 
c. Enkel gedeeld wordt met de andere disciplines van het team waar je verzorgd wordt.  

6. Geïnformeerd werd dat je de toegang van de zorgverstrekkers tot jouw medisch dossier in 
Nexuzhealth altijd zelf kan stopzetten. 

7. Geïnformeerd werd dat jij de toegang tot jouw dossier in Nexuzhealth  
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(eens je niet meer opgenomen bent) zelf moet stopzetten. 

a. Dit kan via onderstaande website (aanmelden via token of identiteitskaart). 
b. Dit kan wanneer je je een volgende keer aanmeldt in een algemeen ziekenhuis dat de 

toepassing Nexuzhealth gebruikt.  

8. Geïnformeerd werd dat je dit altijd zelf kan opvolgen via www.patientconsent.be 

 

 

 
 

Naam en Voornaam (drukletters): 

 

 

Datum en Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

Indien wils en/of handelingsonbekwaam, 

Wettelijke vertegenwoordiger:  

 

Naam en Voornaam (drukletters): 

 

 

Datum en Handtekening: 
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