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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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Starten met de Gezondheidsgids 

Om met de Gezondheidsgids aan de slag te gaan, zijn er 3 mogelijke startpunten: 

- Burger/patiënt vult zelf de Gezondheidsgids in (eigen initiatief) 

- Huisarts vult zelf de Gezondheidsgids in (eigen initiatief) 

- Huisarts stuurt uitnodiging naar burger/patiënt om de Gezondheidsgids in te vullen 

Burger/patiënt vult zelf in 

De burger/patiënt kan via de website www.gezondheidsgids.be zelf het initiatief nemen 

om de Gezondheidsgids in te vullen. Na beveiligd aanmelden, kan worden gestart met 

het invullen van de vragenlijst. Automatisch worden adviezen gegenereerd. Onderaan 

is de keuze-mogelijkheid voorzien om de gezondheidsgids te delen met een huisarts. 

 

Huisarts vult zelf in 

De huisarts kan de Gezondheidsgids ook zelf invullen voor een bepaalde burger/patiënt 

via de eForm ‘Gezondheidsgids Domus Medica’ te openen in het EMD. Via Helena kan 

een link naar de Gezondheidsgids bezorgd worden aan de burger/patiënt. Die krijgt via 

mail een notificatie dat er een nieuw bericht is op het Helena-portaal. De burger/patiënt 

kan dan eventueel informatie aanvullen en de adviezen consulteren.  

(Zie p.13: ‘Delen met de burger/patiënt’)  

Huisarts verstuurt een uitnodiging 

Via Helena kan een uitnodiging met link naar de Gezondheidsgids bezorgd worden aan 

de burger/patiënt. Die krijgt via mail een notificatie dat er een nieuw bericht is op het 

Helena-portaal.  

(Zie p.13: ‘Delen met de burger/patiënt’)  

 

  

http://www.gezondheidsgids.be/
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De Gezondheidsgids openen in het EMD 

De Gezondheidsgids is een eForm, waardoor deze – zoals andere eForms – geopend 

kan worden in verschillende EMD-pakketten. 

Zoeken en openen in HealthOne 

Volg onderstaande stap-voor-stap handleiding om de gezondheidsgids van een patiënt 

op te zoeken en te openen. 

1. Start HealthOne 

2. Open het dossier van een patiënt 

3. Ga naar het menu Tools 

4. Klik op eForms uitvoeren 

5. Selecteer in de eForms selector ‘Gezondheidsgids Domus Medica’ uit de lijst.  
TIP:  Om in de lange lijst eForms de Gezondheidsgids snel en makkelijk terug te vinden, is het handig om 

in het zoekvenster enkele letters van de benaming te typen vb “domus” of “gez”. 

6. Dubbelklik of druk op de knop OK 

 

 

Verschillende scenario’s 

Wanneer de Gezondheidsgids geopend wordt in het EMD is het vervolg afhankelijk van 

de specifieke situatie: Er zijn 4 verschillende scenario’s: 

• Gezondheidsgids werd nog door niemand ingevuld 

• Patiënt heeft de Gezondheidsgids ingevuld, en met u, als huisarts, gedeeld 

• Patiënt heeft de Gezondheidsgids ingevuld, en niet met u, als huisarts gedeeld 

• Huisarts heeft de Gezondheidsgids eerder al ingevuld 
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Toegangsrechten 

In de web-applicatie www.gezondheidsgids.be bepaalt de burger/patiënt wie toegang 

krijgt tot zijn informatie. De patiënt kiest zelf of, en met wie de informatie gedeeld wordt, 

en kan deze toestemming ook te allen tijde herzien. 

Wanneer de Gezondheidsgids reeds werd ingevuld door de burger/patiënt, maar deze 

niet met de huisarts werd gedeeld, verschijnt bij het openen van de Gezondheidsgids 

in het EMD onderstaand scherm. In HealthOne is de mogelijkheid ingebouwd om een 

verzoek tot toegang voor de arts te versturen naar de patiënt.  

1) Gegevens worden automatisch ingevuld. 

2) Selecteer de juiste Taal 

3) Klik op de knop Aanvraag Versturen. 

 

Gezondheidsgids werd 
nog door niemand 

ingevuld.

Bij het openen 
verschijnt de lege 

vragenlijst. 

De administratieve 
gegevens worden 

automatisch 
overgenomen 

vanuit het dossier.

(Enkel bij openen in 
EMD, niet in de 

web-toepassing)

Enkele parameters 
uit het dossier 

worden 
automatisch 

ingevuld (gewicht, 
lengte, systolische 

bloeddruk).

(Enkel bij openen in 
EMD, niet in de 

web-toepassing)

Patiënt heeft de 
Gezondheidsgids 

ingevuld en met u, als 
huisarts, gedeeld. 

In het dossier wordt 
een nieuw contact 
gemaakt met item 
'verslag' en inhoud 

'document.txt' 
waarmee de patiënt 

u verzoekt om de 
gezondheidsgids te 

bekijken en 
eventueel te 

bewerken

Bij het openen 
verschijnt de 

vragenlijst met de 
antwoorden die 
reeds door de 

patiënt werden 
ingevuld. 

Onderaan staan de 
risico's en adviezen.

Patiënt heeft de 
Gezondheidsgids 

ingevuld en niet met u, 
als huisarts, gedeeld. 

Er verschijnt een 
bericht dat u geen 
toegang heeft tot 

de gezondheidsgids 
van de patiënt.

Vanuit HealthOne 
kan u rechtstreeks 
toegang aanvragen 
door een verzoek te 
versturen naar de 

patiënt. 

Huisarts heeft de 
Gezondheidsgids eerder 

al ingevuld.

Bij het openen 
verschijnt de 

vragenlijst met de 
antwoorden die 

reeds door u 
werden ingevuld.

Onderaan staan de 
risico's en adviezen.

http://www.gezondheidsgids.be/
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Toegang voor meerdere zorgverleners binnen een groepspraktijk, is afhankelijk van de 

manier waarop HealthOne geconfigureerd werd. De toegang tot verschillende delen is 

instelbaar via Menu -> Tools -> Open HealthOne tools -> Userdb. 

Overzicht van uw patiënten 

In HealthOne kan worden gezocht welke burgers/patiënten de Gezondheidsgids reeds 

hebben ingevuld. Tenminste, zij die deze informatie ook met u hebben gedeeld.  

De berichten tussen www.gezondheidsgids.be en HealthOne worden verstuurd via de 

eHealthbox. In de INBOX van de DXM module treft u twee soorten bestanden aan: 

• Bestanden met als oorsprong ‘Domus Medica vzw’ zijn de eForms die door 

de patiënt vanuit de web-toepassing naar het EMD werden gestuurd. 

• Bestanden zonder oorsprong zijn eForms die vanuit het HealthOne verstuurd 

werden (om ze te kunnen bewaren). Die hoeven niet geïntegreerd te worden in 

het EMD, en kunnen eventueel gewist worden. 

  
TIP:  Om in de lange lijst bestanden snel en makkelijk de eForms vanuit ‘Domus Medica vzw’ terug te vinden, is 

het handig om in van Van enkele letters van de benaming te typen vb “dom”. 

 

 

http://www.gezondheidsgids.be/
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De Gezondheidsgids invullen en aanvullen 

Na het openen van de Gezondheidsgids, kan de huisarts een lege vragenlijst invullen, of deze 

van een burger/patiënt verder aanvullen en/of corrigeren waar nodig.  

Als de Gezondheidsgids volledig is ingevuld, worden onderaan eventuele risico’s en adviezen 

weergegeven volgens het kleurschema: rood (opgepast), oranje (aandacht) en groen (goed). 

Door op de risico-kaders te klikken, worden de bijhorende adviezen getoond. 

 

Gebruik van interactieve vensters 

In afwachting van een uitgebreide integratie van de Gezondheidsgids in HealthOne, 

waarbij meer automatische gegevensuitwisseling mogelijk zal zijn, is het handig om bij 

het in- of aanvullen van de Gezondheidsgids het interactieve venster Nota Bene open 

te klikken. In dit venster kunnen de meeste antwoorden op de vragen terug gevonden 

worden. Dit maakt het makkelijker om de Gezondheidsgids correct en snel in te vullen. 

Via de HealthOne configuration tool is de set parameters aanpasbaar (zie handleiding 

van HealthOne – hoofdstuk 30: interactieve vensters, via Menu -> Help -> Handleiding). 

1. Ga naar het menu Overzichten 

2. Klik op Overzicht selector 

3. Selecteer Interactive NB 

4. Klik op de knop Uitvoeren  
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Nog handiger is het om zelf een interactief venster aan te maken, vb. ‘Preventie’ waarin 

u de parameters opneemt waarop de Gezondheidsgids betrekking heeft (vb. medische 

voorgeschiedenis, systolische bloeddruk, cholesterol, etc.). De inhoud van deze items 

verschijnt dan in dit interactieve venster, en kan zo makkelijk en snel manueel worden 

overgeschreven in de Gezondheidsgids. 

Een nieuw interactief venster aanmaken: 

1. Ga naar het menu Overzichten 

2. Klik op Overzicht selector 

3. Open het drop-down menu Nieuw 

4. Selecteer Nieuw interactief venster 
TIP:  Vergeet niet ‘autostart’ aan te vinken om het venster te laten verschijnen bij openen van het dossier.  
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Aanvullen en corrigeren 

Een reeds door de burger/patiënt ingevulde vragenlijst kan door de huisarts aangevuld 

en/of gecorrigeerd worden. Bij enkele vragen, dient eerst het vakje ‘weet niet’ uitgevinkt 

te worden vooraleer een parameter (vb. cholesterol) toegevoegd kan worden. 

 

Bewaren (voorlopige oplossing) 

De Gezondheidsgids wordt bewaard en gesloten door onderaan op de knop Versturen 

te klikken. De Gezondheidsgids wordt in HealthOne opgeslagen als PDF, en wordt ook 

geüpdatet in de web-toepassing www.gezondheidsgids.be. Wanneer de burger/patiënt 

de Gezondheidsgids opent, ziet deze de wijzigingen in de antwoorden (en eventueel in 

de adviezen) die de huisarts heeft aangebracht. als in het EMD (als PDF). 

Belangrijk om bovenaan het vakje Geen bestemmeling aan te vinken. Een definitieve 

oplossing volgt later. 

http://www.gezondheidsgids.be/
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De gezondheidsgids wordt als PDF-document bewaard in de huidige transactie. 

 

Door op dit item te klikken, kan de PDF worden geopend. 
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De Gezondheidsgids delen 

De gezondheidsgids kan gedeeld worden met de burger/patiënt en met andere zorgverleners. 

Hieronder wordt kort uitgelegd hoe. 

Delen met de burger/patiënt 

Momenteel kan de Gezondheidsgids nog niet rechtstreeks vanuit HealthOne gedeeld 

worden met de burger/patiënt. De bewaarde PDF delen via mail kan uiteraard wel. Nog 

beter is om te verwijzen naar de web-toepassing www.gezondheidsgids.be, zodat de 

burger/patiënt in de interactieve omgeving terechtkomt. Dit kan via mail of via Helena, 

door een manueel opgemaakt berichtje te sturen. 

 

Meer informatie over het Helena platform en hoe daar patiënten aan boord te helpen. 

(zie handleiding van HealthOne – hoofdstuk 63, via Menu -> Help -> Handleiding)  

Delen met andere zorgverleners 

Nadat de Gezondheidsgids bewaard werd als PDF, kan deze met andere zorgverleners 

worden gedeeld. Dit vereist uiteraard toestemming van de burger/patiënt. 

➢ BINNEN DE EIGEN PRAKTIJK 

Toegang voor zorgverleners binnen een groepspraktijk is afhankelijk van de 

manier waarop HealthOne geconfigureerd werd. Toegang tot verschillende 

delen is instelbaar via Menu -> Tools -> Open HealthOne tools -> Userdb. 

 

Delen binnen de eigen praktijk, kan uiteraard ook op identieke wijze als met 

zorgverleners buiten de eigen praktijk (zie onder). 

 

➢ BUITEN DE EIGEN PRAKTIJK 

Vanuit HealthOne kan de PDF verstuurd worden naar andere zorgverleners. 
TIP:  Artsen: typ enkele letters uit de naam om de juiste arts te zoeken, vb “pee”. 

Andere zorgverleners: klik op … en selecteer de juiste beroepsgroep.  

http://www.gezondheidsgids.be/


__________________________________________________________________________ 

GEZONDHEIDSGIDS – Handleiding HealthOne 
  
 14 

 

 

 

 
 

 


