
 

 

 

Raadpleeg uw dossier of dat van uw minderjarig kind 
 

Onze instelling werkt mee aan de invoering van het elektronische patiëntendossier en 

heeft zich hiervoor ingeschreven bij het ABRUMET netwerk. Hierdoor is het 

patiëntendossier permanent toegankelijk voor de huisarts. 

 

U kan op eender welk moment uw medisch dossier of dat van uw kind raadplegen via de 

site van het Brusselse Gezondheidsnetwerk (BGN*) : 

www.brusselsgezondheidsnetwerk.be 

 

Dit is een netwerk voor het uitwisselen van medische informatie, dat alle Brusselse en 

Belgische ziekenhuizen met huisartsen verbindt, en waar bepaalde medische documenten 

van patiënten verzameld worden. 

 

 

Waarom inschrijven ? 

 Het vergemakkelijkt uw medische zorgen of deze van uw kinderen : uw 

verschillende artsen hebben toegang tot de historiek van uw gezondheid en de 

resultaten van uw onderzoeken. 

 Onnodige onderzoeken worden vermeden, dankzij het overzicht van de reeds 

uitgevoerde onderzoeken. 

 Minder papier om te bewaren of om door te geven en minder verlies van 

documenten. 

 Geldig in heel België 

 

Hoe inschrijven ? 

 De inschrijving is gratis en u kan zich op elk moment uitschrijven 

 Inschrijving via : 

o Uw huisarst indien hij ook is ingeschreven op het BGN* 

o De onthaaldienst van eender welk Brussels ziekenhuis 

o De site www.brusselsgezondheidsnetwerk.be 

 Identiteitskaart + PIN code + kaartlezer 

 Applicatie Itsme www.itsme.be 

o Het fomulier downloaden, beschikbaar op de site en verzenden naar het 

secretariaat van Abrumet – Marcel Broodthaertsplaats 8/5 – 1060 Brussel 

of naar info@abrumet.be. 

 

Inloggen op een veilige manier   

 Via de site www.brusselsgezondheidsnetwerk.be 

o Identiteitskaart + PIN code + kaartlezer 

o Applicatie Itsme www.itsme.be 

 

Beheer van de toegang 

 U beheert de toegang tot uw gegevens en deze van uw kinderen. 

 U bepaalt welke artsen toegang krijgen tot welke documenten 

 U kan ook specifiek de toegang weigeren aan bepaalde personen voor de toegang 

tot uw dossier of tot welbepaalde delen van uw dossier.  

 

*BGN : Brusselse Gezondheidsnetwerk - www.brusselsgezondheidsnetwerk.be werd 
ontwikkeld door vzw Abrumet 
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