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De Gezondheidsgids: introductie 

De Gezondheidsgids van Huisartsenvereniging Domus Medica is een instrument dat 

dient ter ondersteuning bij het opstellen van een gepersonaliseerd preventieplan. Aan 

de hand van een vragenlijst wordt eerst een risicoprofiel berekend, en vervolgens wordt 

op basis van gevalideerde richtlijnen gepersonaliseerd advies gegeven. Op die manier 

worden doelgerichte maatregelen voorgesteld die mensen kunnen nemen om het risico  

op een (chronische) ziekte te verkleinen, en dus langer gezond te blijven. 

De Gezondheidsgids kan door zowel de huisarts als de burger/patiënt worden ingevuld. 

Ongeacht of deze wordt benaderd via www.gezondheidsgids.be door de burger/patiënt 

of via het elektronisch medisch dossier (EMD) van de huisarts, de vragenlijst is identiek. 

De adviezen, daarentegen, zijn op maat van de specifieke doelgroep. 

Door integratie met de eHealth-omgeving, wordt enerzijds de beveiliging gegarandeerd 

en anderzijds wordt directe interactie met het medisch dossier en andere zorgverleners 

mogelijk gemaakt. 

Opbouw van de Gezondheidsgids  

De gezondheidsgids bestaat uit verschillende luiken: 

- Administratieve gegevens 

- Vragenlijst 

- Risicoprofielen en adviezen 

- Contactgegevens van de burger/patiënt 

Vanuit technisch oogpunt, is de Gezondheidsgids een eForm, die – mits toestemming 

– kan uitgewisseld worden tussen enerzijds de web-toepassing voor de burger/patiënt 

www.gezondheidsgids.be en anderzijds het elektronisch medisch dossier. Het eForm 

omvat zowel de vragenlijst zelf, als de algoritmes die uit de antwoorden op deze vragen 

een risicoprofiel berekenen en de adviezen die automatisch worden gekoppeld aan een 

bepaald risicoprofiel. 

Vooruitblik en huidige stand van zaken 

In de definitieve fase zal het eForm informatie uitwisselen tussen de Gezondheidsgids 

en het EMD in beide richtingen. Deze integratie is ‘work in progress’ 

➢ EMD → Gezondheidsgids 

Vandaag worden administratieve gegevens en een beperkte set parameters 

uit het EMD reeds automatisch ingevuld in de Gezondheidsgids (bij gebruik 

door de huisarts). De bedoeling is om in de toekomst deze set uit te breiden, 

en de vragenlijst en de adviezen verder te verfijnen op basis van informatie 

uit het dossier. 

 

➢ Gezondheidsgids → EMD 

Vandaag kan de Gezondheidsgids van een patiënt reeds geconsulteerd en 

bewerkt worden in het EMD. In de toekomst zal ook de mogelijkheid bestaan 

om antwoorden uit de Gezondheidsgids – al dan niet automatisch – over te 

nemen in het EMD, uiteraard mits validatie door de huisarts.  

http://www.gezondheidsgids.be/
http://www.gezondheidsgids.be/
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De Gezondheidsgids: handleiding 

We vertrekken van een geopend dossier van onze patiënt 

En maken daarin een nieuw contact aan 

 

De Gezondheidsgids is één van de eForms, bovenaan de lijst met brieven. De eForms 

staan alfabetisch gerangschikt. 
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Als de patiënt de vragenlijst al zelf online invulde, staan zijn antwoorden al in de eForm 

 

Je ziet ook de vermelding van de bron en de datum waarop het antwoord werd ingevuld 

 

Een beetje een misleidende boodschap: de eForm berekende de BMI, dit is niet door 

de patiënt gedaan 

 

Als je als huisarts gegevens aanpast, dan verdwijnt de boodschap dat dit door de 

patiënt werd beantwoord, en worden afhankelijke parameters en risico’s opnieuw 

berekend 
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Op basis van de gegeven antwoorden en door jou aangevulde of verbeterde gegevens 

toont het eForm op het einde een overzicht van de verschillende risico’s 

 

 

Als je op één van deze velden klikt krijg je bijkomende info over hoe je het risico kan 

verminderen 
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Rechts bovenaan staat een knop ”Bekijken” 

 

Als je daarop klikt krijg je een overzicht van alle aanpassingen aan de eForm: tijdstip 

waarop en auteur 

 

Na het afsluiten van het eForm vind je dat terug in het journaal 

 


